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ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ М. ДУБНО!

Депутати Дубенської міської ради обрані для представництва та
відстоювання інтересів всієї територіальної громади, прийняття важливих
рішень, забезпечення благополуччя міста Дубна. Для виконання своїх
функцій кожен з депутатів наділений низкою прав та повноважень, серед
яких: право офіційно представляти виборців свого виборчого округу та
інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади,
відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до
відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня; право на
депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; право
на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на
території відповідної ради; у разі виявлення  порушення прав та законних
інтересів громадян або інших порушень законності депутат має право
вимагати припинення  порушень, а  в необхідних випадках звернутися до
відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і
контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо
припинення порушень законності. Також він може пропонувати питання для
розгляду їх радою та її органами, вносити пропозиції і зауваження до порядку
денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань
та їх суті, інше.

Одним з найважливіших обов’язків депутатів є підтримка зв’язку з
виборцями, жителями відповідної територіальної громади. Це
забезпечується завдяки періодичним зустрічам з виборцями, звітуванню
депутатів про свою роботу, що має відбуватися не рідше ніж раз на рік.
Інформування виборців  про роботу місцевої ради та її органів, про
виконання планів і програм економічного  і  соціального  розвитку,  інших
місцевих  програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців не
рідше одного разу на півріччя. Крім того, депутат має проводити не рідше
ніж один раз на місяць прийом виборців. Кожен громадянин може
звернутися до депутата зі своєю проблемою, дорученням чи ініціативою у
визначений депутатом час та місце. Депутат в свою чергу має розглядати
пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього та  вжити заходів
до їх своєчасного, обґрунтованого  вирішення. (Нижче подано графік
прийому виборців депутатами Дубенської міської ради.)

Тільки тісна співпраця представників місцевої ради з виборцями
забезпечить стабільний розвиток місцевої громади та поліпшить життя
кожного жителя.

Для того, щоб кожен міг перевірити чи відповідають дії місцевих
політиків обіцянкам,  даним у 2006 році, жителям м. Дубно нагадуємо
також тексти передвиборчих програм політичних партій, що увійшли
до складу Дубенської міської ради.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОГО МІСЬКОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ

ПАРТІЙ „БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО”

Справедливість та гармонія!

Місія українського народу 0 вибудувати суспільство
вищої моралі, гармонійного поєднання особистої свободи,

захищеності та достатку!

Ми обираємо шлях справедливості, та хочемо впровадити
стандарти досконалого життя українців.
*Відродження духовності 0 боротьба проти пропаганди

жорстокості, аморальності, цинічності.
*Зменшення насильства держави над людьми.
*Інформаційна чесність.
*Єдність влади і народу.
*Справедливе правосуддя.
*Гідний рівень життя.
*Страхова медицина 0 гарантія гідного лікування людини.
*Збереження національних інтересів.
*Чесна приватизація, повернення заощаджень.
*Енергетична незалежність держави.

Для забезпечення ефективності і розвитку міста, вирішення
питань місцевого значення, враховуючи інтереси громади,
кандидати в депутати від „Блоку Юлії Тимошенко” будуть
працювати у напрямках:

Місцеве самоврядування
1. Депутатський корпус буде дотримуватися вимог,

передбачених статутом міста.
2. Ініціювати проведення громадських слухань

депутатського корпусу перед своїми виборцями (2 рази в рік).

Економіка міста
1. Повернути місту минулу славу промислового центру

Рівненщини, шляхом запуску одного непрацюючого
підприємства в рік.

2. Ініціювати надходження інвестицій у підприємства
промисловості міста, а відтак їх відродження, що дасть
можливість місту розвиватися.
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3. Створення сприятливих умов для розвитку малого та
середнього бізнесу, підтримка існуючого бізнесу.

Розвиток туризму
1. Розвиток міста, як центру туризму. Всіляко сприяти

відродженню архітектурних особливостей древнього Дубна
(ремонтно0реставраційні роботи на території Дубенського замку,
монастиря Бернардинів, будівлі Синагоги, Луцької брами).

2. Запровадження програми „Місто Тараса Бульби 0
туристична перлина Європи”.

Благоустрій міста
1. Забезпечення освітлення вулиць, віддалених від

центральних, дотримання в належному стані існуючих доріг,
створення нових асфальтних покриттів.

2. Ліквідація стихійних звалищ побутових відходів,
забезпечення збору та утилізації сміття.

3. Посилення контролю зі сторони санітарно0
епідеміологічної служби за порушенням санітарних норм і правил
мешканцями міста.

4. Впровадити єдиний санітарний день міста.
5. Сприяти створенню паркових зон відпочинку, підняти на

сучасний рівень ландшафтне озеленення міста (сквер по вул.
Шевченка, паркова зона р0н Сирзаводу, алея „Воїнам0
афганцям”).

6. Створення дитячих майданчиків у районах
багатоповерхових забудов (вул. Паркова, р0н цукрового заводу).

7. Реконструкція існуючої зони відпочинку „Острівок” (алеї,
спортивні майданчики, дитячі атракціони, танцювальний
майданчик, літні кафетерії).

Молодіжна політика
1. Розробка програми „Здорова молодь 0 здорова нація”.
2. Заборонити цілодобову роботу міських барів, Інтернет0

клубів, кафе, ресторанів.
3. Ініціювати збільшення бюджетних асигнувань на

відкриття загальнодоступного басейну, реконструкція стадіону
військового містечка та спортивного залу, відродження роботи
спортивної школи, у якій працюватимуть секції з популярних видів
спорту.

4. На вимогу громадян міста відновити роботу кінотеатру.
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Медицина
1. Поліпшення матеріально0технічної бази міської лікарні за

рахунок меценатства, впровадження новітніх технологій у
лікувальний процес для надання кваліфікованої медичної
допомоги.

2. Налагодити процес харчування хворих, провести
реконструкцію харчового блоку міської лікарні, відкриття при
міській лікарні мініпекарні для забезпечення хворих
хлібобулочними виробами.

Освіта
1. Збільшення відрахування з місцевого бюджету на

поліпшення матеріально0технічної бази навчальних закладів.
2. Встановлення контролю за роботою шкільних їдалень,

сприяти висококалорійному харчуванню за низькими цінами.

Порядок, безпека
1. Враховуючи великий травматизм жителів міста,

добиватися відновлення роботи світлофорів, розмітки доріг.

Життя і час подарували Україні нові можливості з
перетворення економічних та політичних порядків!

Справедливість у житті і владі не встановлюється сама собі!
Справедливість встановлюють!

І ми в цій справі не одні!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОГО МІСЬКОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ

ПАРТІЙ „НАША УКРАЇНА”

Знаємо, можемо, вміємо, зробимо!

Від Співочого поля, коли Віктор Ющенко сказав „Я йду в
Президенти” і до його інавгурації на Майдані Незалежності ми
пройшли нелегкий шлях перемоги. І сьогодні ми знову
об’єдналися а міський Блок політичних партій „Наша Україна”,
щоб реалізувати програму і політичний курс Президента України.
Ми спільно здобули перемогу й спільно мусимо її захистити, тому
і йдемо на вибори з Майданом у серці.

Наші дії будуть рішучими, послідовними і ефективними.
Дубенська команда виборчого блоку „Наша Україна” 0

команда, яка здатна реально боротися за оновлення міської
влади і дотримання прозорих принципів регіонального
управління. Усіх нас об’єднує 0 небайдуже ставлення до
майбутнього нашого древнього міста Дубна.

Наша мета 0 забезпечити в нашому місті кожній людині і кожній
родині європейську якість життя та реальну можливість будувати
своє майбутнє.

З вашої підтримки, шановні земляки, ми виконуємо усі взяті
зобов’язання, лише разом з Вами, ми переможемо!

Тож разом будуймо 0 НАШУ УКРАЇНУ, НАШЕ МІСТО 0 Дубно.

Скерувати владу назустріч людям.
ТАК! Чесній професійній владі!
НАША УКРАЇНА за реальне народовладдя. Влада буде постійно

звітувати перед громадськістю. Депутати0нашоукраїнці
виступають за відміну недоторканості депутатів.

ТАК! добробуту кожного дубенчанина!
НАША УКРАЇНА шанує підприємця, не допустить втручання

чиновників у бізнес. Промислове виробництво зростатиме за
рахунок відновлення роботи штучно зупинених і доведених до
банкрутства фабрик і заводів, інших підприємств, а також
створення нових робочих місць. Зробимо розподіл міських
бюджетних коштів прозорим та під контролем громадськості.

Домагатись якісного забезпечення внутрішньо міських
пасажирських перевезень на умовах взаємоповаги між
перевізниками та пасажирами.
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ТАК! українській родині!
НАША УКРАЇНА буде всіляко сприяти зміцненню інституту

родини, поверненню наших заробітчан. Створення програми
житлового будівництва та кредитування сприятиме
забезпеченню житлом молодих сімей. Будемо сприяти
кредитуванню молодіжного житлового будівництва.

ТАК! щасливому дитинству!
НАША УКРАЇНА буде сприяти поверненню громадського

інтересу до проблем дитинства в нашому місті. Приведенню в
належний стан дитячих закладів: ремонт будівлі міського Будинку
дітей та молоді, забезпечення приміщенням ДЮСШ, відкриття
басейну… Відновленню дитячих ігрових майданчиків та зон
відпочинку на прибудинкових територіях. Розробленню міської
програми адресної допомоги сиротам та обездоленим дітям:
„Кожній сироті 0 підвищену увагу, а благодійній сім’ї повагу!”
Сприятимемо створенню в місті будинків 0 інтернатів сімейного
типу. Всіляко намагатись підтримувати юні дубенські таланти.

ТАК! здоровій нації!
НАША УКРАЇНА виступає за загальнодоступну та кваліфіковану

систему охорони здоров’я, яка забезпечить якісну й доступну
медичну допомогу всім верствам населення. В Дубно будуть не
лише лікувати, а й попереджувати захворювання. Відновляться
обов’язкові профілактичні огляди груп професійного ризику,
молоді. Оплата праці лікаря буде гідною. Сприятимемо
подальшому поповненню матеріально0технічної бази для
поліпшення надання невідкладної допомоги в місті. Раз і
назавжди врегулювати питання підпорядкованості медицини за
принципом „Медицина для народу, а не для чиновників”.

ТАК! якісній освіті!
НАША УКРАЇНА поверне поверне престиж професії вчителя,

суттєво підвищить заробітну плату в освітній галузі. Закінчимо
комп’ютеризацію усіх учбових закладів, завершимо входження в
Болонський процес. Ми забезпечимо кожного молодого
спеціаліста першим робочим місцем. Освіта, наука, культура,
духовність перетворяться на головні чинники національного
розвитку та добробуту людей. Учитель стане основою середнього
класу.
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ТАК! українській мові та культурі!
НАША УКРАЇНА буде продовжувати роботу приведення в

належний стан пам’яток культури та архітектури Дубна. Ми
подбаємо про розвиток сучасної української культури, народної
творчості. Ми захистимо українську мову, книжку, забезпечимо
їх повноцінне функціонування. Ми впроваджуватимемо принципи
толерантності до різних релігій, конфесій, культур та мов,
боротимемось за втілення основних цінностей європейської
цивілізації. Сприятимемо розвитку туризму в нашому місті.
Будемо працювати над створенням нових музеїв, розвивати
дружні стосунки з містами0побратимами з країн дальнього та
ближнього зарубіжжя.

ТАК! українським героям!
НАША УКРАЇНА пам’ятає своїх героїв. Ми і надалі будемо

вшановувати пам’ять людей, які в різні роки історії віддали свої
життя за Україну,  добиватись визнання статусу учасників
національно0визвольних змагань, надамо їм належну підтримку.
Ми схвалюємо перехід Українського війська на професійну
основу.

ТАК! НАШІЙ УКРАЇНІ! Так НАШОМУ ДУБНУ! Разом ми
переможемо! Бо Україна у нас одна! Одне у нас і місто!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ ПАРТІЇ, ЩО ВХОДИТЬ ДО ВИБОРЧОГО

БЛОКУ „УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК
КОСТЕНКА І ПЛЮЩА”

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!
Нашою метою є:
ДЕРЖАВА 0 українська, християнська, європейська.
ВЛАДА 0 патріотична, професійна.
ПРАВОСУДДЯ 0 справедливе, незалежне від „тугих гаманців”.
ЕКОНОМІКА 0 конкурентноздатна, самодостатня,

високоефективна, а РОБІТНИКИ 0 соціально захищені.
ЕНЕГРЕТИКА 0 ощадлива, з різними джерелами сировини та

енергоресурсів.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 0 прибуткове, захищене державними

дотаціями, а СЕЛЯНИН 0 заможний.
БЮДЖЕТ 0 прозорий, соціальний.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 0 справедлива, без бідності та безробіття.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 0 доступна, розвиток страхової та сімейної

медицини, забезпечення охорони материнства, дитинства, людей
похилого віку та з фізичними вадами.

ОСВІТА 0 сучасна, патріотична, на засадах християнства.
КУЛЬТУРА 0 національна.
ДУХОВНІСТЬ 0 гуманна, загальнолюдська, толерантна.
МОВНА ПОЛІТИКА 0 українська мова 0 єдина державна.
НАУКА 0 високотехнологічна, інноваційна.
ДОВКІЛЛЯ 0 безпечне.
МОЛОДЬ 0 освічена, здорова, високоморальна.
АРМІЯ 0 боєздатна, професійна, на засадах українського

козацтва.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 0 проукраїнська, спрямована на

євроінтеграцію та НАТО.
Після перемоги „Українського Народного Блоку Костенка і

Плюща” в місті буде сформовано дієздатну виконавчу владу, яка
забезпечить повну заміну кадрів 0 послужників режиму Кучми0
Януковича0Сороки, що призвів до соціально0економічного застою
як України в цілому, так і в м. Дубно зокрема.

З метою вирішення економічних проблем міста командою
фахівців0патріотів будуть розроблені й запроваджені комплексні
програми:

„Підприємство” F підтримка вітчизняного приватного
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товаровиробника, забезпечення юридичне, правове сприяння
приватним виробникам, відстоювання їх інтересів у міській раді.

„Вулиці і міста” F Реконструкція старих вулиць. Добиватись в
міській раді виділення коштів на благоустрій вулиць (тверде
покриття, тротуари, озеленення, освітлення).

„Телефонізація та дротове радіо” 0 розвиток телефонної
мережі та дротяного радіомовлення.

„ЕнергоF та ресурсозбереження” 0 сприяння у запровадженні
економічних технологій. Запровадити переобладнання
теплопостачання, враховуючи енергозберігаючі технології.

„Власний дім” 0 сприяння у будівництві власного житла.
Практикувати утворення колективних співвласників будинків.

„Річки Дубна” 0 ефективне використання та збереження водних
ресурсів.

„Утилізація відходів” 0 облаштування площадок для
контейнерів для сміття. Зобов’язати УКГ ліквідувати всі стихійні
сміттєзвалища на території міста.

„Храми F української православної церкви” 0 сприяння в
будівництві і ремонті.

„Малозабезпечені верстви населення міста” 0 адресна
допомога, допомога для поліпшення житлових умов.

На розв’язання соціальних проблем будуть спрямовані
програми:

„Пам’ять про Героїв” 0 підтримка ветеранів війни та ветеранів
визвольних змагань.

„Молодіжне житло” 0 сприяння в будівництві житла для
молодих сімей.

„Вища освіта” 0 забезпечення безкоштовної вищої освіти для
обдарованої молоді.

„Медичне страхування”, „Діабет, онкологія,
туберкульоз, інфаркт” 0 розвиток страхової медицини та
лікування найпоширеніших захворювань за сучасними
методиками. Сприяння розвитку сімейної медицини.
Безкоштовне забезпечення медикаментами при пологах жінок
міста та району, а також безкоштовна першочергова медична
допомога.

„Спорт F здоров’я нації. Спортмайданчик” 0 підтримка
аматорського професійного спорту.

„Українська мова, пісня, книга” F сприяння у видавництві
української літератури та глибокому вивченні української мови,
організація культурно0мистецьких заходів за національними
традиціями.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ МІСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ „ГРОМАДСЬКИЙ БЛОК „ПОРАF
ПРП” ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ „ПОРА” ТА ДУБЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ „РЕФОРМИ І ПОРЯДОК”

Висовуючи на посаду міського голови Дубна Богдана Галету,
усвідомлюючи величезну відповідальність перед Богом,
людьми і своєю совістю, зосередимо волю, інтелект та
зусилля на виконанні спільної передвиборчої програми:
1. Формування ефективної структури органів місцевого

самоврядування за принципами:
*Основоположним принципом формування цієї структури стане

неухильне дотримання конституційного права громади на реальне
управління місцевими справами, непорушність прав і свобод людини;

* влада повинна бути професійною, чесною, справедливою,
високоморальною, відповідальною і керуватися у щоденній діяльності
найперше інтересами міської громади, всіх дубенчан;

*органи влади та її посадові особи підконтрольні та підзвітні міській
громаді. Публічна звітність влади перед мешканцями міста стане
непорушним правилом;

* рішення влади, які стосуються переважної кількості дубенчан,
повинні прийматися після громадського обговорення. Запровадити
практику скликання громадського віче для пошуку шляхів розв’язання
найактуальніших міських проблем;

*взаємовідносини з іншими гілками державної та місцевої влади
повинні формуватись на основі волевиявлення територіальної
громади;

*сила міської громади – у її єдності, яка забезпечується взаємною
довірою та підтримкою пошуком істини через діалог влади з
населенням, політичними, громадськими, релігійними об’єднаннями;

*всі кадрові призначення у владі повинні здійснюватись прозоро,
на конкурсній основі та з можливістю всебічного обговорення
кандидатур:

*викорінення корупції в Дубні негайно розпочнеться з кабінетів
міського голови, його заступників, керівників управлінь, відділів та їх
підлеглих.

2. Повна і всебічна ревізія всього міського господарства:
*глибокий аналіз реального фінансово0економічного та

матеріально0технічного стану справ у міському господарстві.
Найперше в больових точках: житлово0комунальній сфері, медицині,
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освіті, зелених питаннях, молодіжній політиці, соціальному захисті
населення;

*ґрунтовний аналіз ефективності використання бюджетних та
позабюджетних коштів, принципів формування та наповнення
міського бюджету;

*аналіз цінової політики, соціально0економічне обґрунтування
тарифів і послуг, зборів, законності так званих „благодійних” внесків.

3. Реалізація пріоритетів діяльності міського голови та влади
Дубна:

*стратегічною ціллю є залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій
з метою стрімкого розвитку економіки, інфраструктури міста,
підтримки історичної та культурної спадщини, підвищення добробуту
всіх мешканців;

* розвиток підприємницької ініціативи окремих громадян та
юридичних осіб, створення сприятливих умов для їх самореалізації у
бізнесі. Спрощення процедури адміністрування, встановлення такого
рівня місцевих податків і зборів, який має забезпечити сталий
розвиток підприємства, створення нових робочих місць,
стимулюватиме інвестиційну активність. Залучення інвестицій для
розвитку місцевої промисловості. Розширення сфери послуг з
використанням зручного зручного географічного розташування міста;

*якісні перетворення у житлово0комунальному господарстві та
благоустрої. Сучасна реконструкція і модернізація системи опалення,
водо0 і газопостачання, каналізаційно0очистного господарства з
максимальним використанням енергозберігаючих технологій. Пошук
і розвиток альтернативних нетрадиційних джерел енергії. Підвищення
якості надання та культури споживання комунальних послуг. Сприяння
контролю громадськості за роботою комунальних структур,
насамперед ЖЕКів, активний пошук шляхів їх реформування. Ревізія,
реконструкція та модернізація існуючого житлового фонду,
забезпечення соціальним житлом незахищених верств населення.
Будівництво нового житла, сприяння його кредитуванню.  Розробка і
реалізація програми благоустрою міста, реконструкції доріг з
урахуванням занедбаності міських окраїн;

*створення сучасної бази культури, спорту і дозвілля, як
альтернативи пияцтву, наркоманії, бездоглядності. Відбудова міського
стадіону з комплексом спортивно0оздоровчих послуг.  Створення
матеріальної бази спорту, дозвілля та відпочинку за місцем
проживання дубенчан, молоді і дітей. Відновлення міського оазису
відпочинку „Острівок”. Реставрація пам’яток архітектури та історії,
розвиток туризму на основі місцевих історико0культурних цінностей;

*послідовна екологічна політика, інвентаризація об’єктів
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природного середовища, його охорона та поліпшення. Ліквідація
стихійних сміттєзвалищ, передусім в охоронній зоні річки Іква,
впорядкування міського сміттєзвалища. Санітарна очистка
меліоративних каналів. Інвентаризація зелених насаджень з метою
попередження несанкціонованого зрубу, поповнення існуючих та
розвиток нових зелених зон міста. Сприяння екологічному вихованню
та екологічній освіті мешканців міста, насамперед молоді та дітей;

*активне залучення громади до вирішення проблем міста.
Пропаганда і забезпечення реалізації положень Статуту
територіальної громади Дубна, насамперед у прав міської громади
та відповідальності влади. Сприяння ветеранським та іншим
громадським організаціям, національним меншинам, релігійним
конфесіям, які беруть активну участь у громадському житті міста;

*конструктивна співпраця з різними політичними партіями,
діяльність яких спрямована на побудову вільного, цивілізованого,
демократичного, заможного українського суспільства. Відкрита і
прозора співпраця з місцевими засобами масової інформації,
підтримка їх діяльності з висвітлення проблем соціально0
економічного, культурного, духовного життя міста та спільний пошук
шляхів їх вирішення;

*підтримка гуманітарної сфери, в якій пріоритетами мають стати
інвестиції в гармонійний розвиток людини, її здоров’я, інтелектуальне
і духовне збагачення. Місто повинно створити умови для ефективної
професійної праці лікаря, вчителя, працівника культури, митця. В
соціальній сфері провести всебічний аналіз виконання програм і
забезпечити безумовне дотримання пільг, наданих державними
гарантіями соціального захисту дітей, людей похилого віку, інвалідів.
Належна підтримка соціокультурних інститутів, від яких залежить
духовний стан суспільства 0 це, насамперед, мова, традиції і культура,
родина;

*активна співпраця і сприяння правоохоронним органам у боротьбі
зі злочинністю у всіх її проявах. З метою профілактики правопорушень
більш ефективне використання механізмів і повноважень місцевого
самоврядування, можливостей трудових колективів, школи та сім’ї;

*розвиток міжнародних та побратимських контактів Дубна в
економічній, культурній, спортивній, науково0технічній галузях.

Програма буде доповнена і конкретизована пропозиціями, які
надійдуть від виборців, будуть внесені політичними, громадськими
організаціями, трудовими колективами з метою якісних позитивних
змін  у соціально0економічному, культурному та духовному розвитку
Дубна.



ЗАПИТАЙ У ДЕПУТАТА...

15

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

РІВНЕНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ „ПАРТІЇ РЕГІОНІВ”

Добробут F народу!
Владу F регіонам!

1. ШЛЯХ РЕГІОНІВ
Наша мета 0 добробут, свобода і безпека громадян України.

Ми 0 за еволюційний поступ та стабільність. Люди не повинні
потерпати від безвідповідальних рішень і дій, надуманих
соціальних експериментів і радикалізму.

Цілі, які ми відстоюємо:
Пріоритетна підтримка місцевої економіки як основи

добробуту громадян.
Кожному працездатному громадянину 0 роботу за фахом і

заробіток, що забезпечує гідне життя родини та можливість
заощаджень.

Соціальна політика на базі стабільного зростання місцевої
економіки.

Підприємцям 0 свободу ініціатив, податкову стабільність,
захист прав власності, можливість планувати бізнес на роки
вперед.

Молоді 0 якісну освіту і гідну роботу після її завершення.
Пенсіонерам 0 пенсії, що забезпечують повноцінне життя.
Належний соціальний захист знедоленим і обмеженим у

можливостях людям.
Захист сімейних цінностей: гарантії медичної допомоги,

освіти для дітей, можливість довгострокового житлового
кредитування.

Ми хочемо рішуче розірвати порочне коло
безвідповідальності місцевої влади і

депутатів перед жителями міста!
Владу F під контроль народу!

2. КЛЮЧ ДО УСПІХУ
Україна має передусім покладатися на власні сили, розум і

волю, не сподіваючись на зовнішню допомогу і добродійність.
Влада повинна перейти до сумлінних і відповідальних
професіоналів. Для виходу з кризи й забезпечення  добробуту
народу треба реалізувати Антикризову програму й Стратегію
економічного розвитку, розроблені Партією Регіонів.
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Що ми зробимо насамперед?
Керувати розвитком місцевої економіки за допомогою

магістральних державних програм, які сприятимуть залученню
внутрішніх і зовнішніх капіталів, зростанню споживчого ринку.

Проводити кадрову політику, побудовану на пріоритеті
професіоналізму, знань і досвіду працівників.

Вести збалансовану й відповідальну бюджетну політику
міста.

Сприяти розвитку освітніх закладів міста.
Створити сприятливий інвестиційний клімат F справа

честі!
Спільно з профспілками й організаціями роботодавців

створити ефективну систему захисту працівників на
підприємствах усіх форм власності.

Підтримати приватну ініціативу і стабільний розвиток
середнього класу. Малому бізнесу F „зелений коридор”.
Кожен, хто вкладає гроші й хист у місцеву економіку, 0 наш
соратник і перебуває під нашим захистом!

Посилити дієвість політики у напрямку соціальної
підтримки молоді як ключової продуктивної сили
суспільства. Суттєво збільшити ресурси фондів молодіжного
кредитування на цілі освіти й придбання житла, підвищити
стипендії до рівня прожиткового мінімуму, забезпечити студентам
пільговий проїзд протягом періоду навчання.

Дійсно захистити права і свободи громадян, зокрема, у
сфері віросповідання й використання рідної мови.

Відновити повноцінне місцеве самоврядування.
Втілити в життя програми соціальноFекономічного

розвитку м. Дубна. Закріпити за місцевим бюджетом
необхідні для розвитку джерела доходів.

Дубенська районна організація Партії Регіонів проголошує цю
програму для всіх громадян міста Дубна незалежно від
національності, віросповідання і проживання.


