ЗАПИТАЙ У ДЕПУТАТА...

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ М. САРНИ!
Депутати Сарненської міської ради обрані для представництва та
відстоювання інтересів всієї територіальної громади, прийняття важливих
рішень, забезпечення благополуччя Вашого міста. 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
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 не рідше ніж
один раз на місяць проводити прийом виборців. Кожен громадянин може
звернутися до депутата зі своєю проблемою, дорученням чи ініціативою
у визначений депутатом час та місце. Депутат у 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 Сарненської 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. Сарни
нагадуємо тексти передвиборчих програм політичних партій, що
увійшли до складу Сарненської міської ради.
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ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
ДЕПУТАТАМИ САРНЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ*
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*Інформація надана Сарненською міською радою
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ „ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБЄДНАННЯ „БАТЬКІВЩИНА” ТА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ"
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВИБОРЧОГО БЛОКУ
„БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО”
Блок Юлії Тимошенко обстоює необхідне втілення в життя
принципів солідаризму на підставі соціальної гармонії та
справедливості.
1. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ
Високі моральні канони 3 запорука солідарного, вибудованого
на принципах взаємодопомоги суспільства. Ми сприятимемо
розвитку освіти, національної культури, протистоятимемо
наркоманії, СНІДу, дитячій безпритульності, злочинності.
Для реалізації даних цілей у районі буде відновлено мережу
сільських клубів, бібліотек, позашкільних дитячих закладів, ФАПів.
Світогляд людини формується від її народження. Кожна
дитина повинна отримувати вільний доступ до духовної освіти.
Дитині потрібно відвідувати суботні чи недільні школи; сприймати
серцем свого Бога, моральні правила життя своїх батьків та своєї
країни.
Районна газета „Сарненські новини”, радіо отримають
реальну незалежність від районної та міської рад та їх виконкомів.
2. ЕКОНОМІКА СОЛІДАРИЗМУ
Довіра до кандидатів від Блоку до Рад всіх рівнів дозволить
нам зробити податкову систему справедливою й ефективною:
податки платитимуть усі.
За надання землі в оренду буде встановлено жорсткий
контроль. Продаж землі для підприємницьких структур та
населення буде проводитись на відкритих аукціонах. Ціна паїв
стане ринковою.
Ми забезпечимо рівність стартових можливостей для ведення
бізнесу.
Ми забезпечимо розвиток занедбаного комплексу
підприємств по виготовленню енерго3паливних ресурсів з
місцевої сировини 3 торфу та відходів деревини.
Зробимо механізм видобутку та переробки покладів бурштину
легальним та прозорим.
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З метою поповнення місцевих бюджетів забезпечимо і втілимо
в життя заходи з реєстрації підприємств в місцях їх
безпосереднього функціонування.
Забезпечимо підприємницьким структурам та населенню рівні
можливості доступу до сировинних ресурсів району з метою
подальшої їх переробки на території району.
Збудуємо спортивно3оздоровчий комплекс з басейном.
Забезпечимо постійне функціонування Степанського
санаторію „Горинь” на базі розробки запасів лікувальних вод.
Проведемо інвентаризацію всього майна народно3
господарського комплексу з наступним його опублікуванням у
пресі та Інтернет3сайтах з метою залучення інвесторів.
Проведемо глибокий екологічний моніторинг території району
із залученням спеціалістів по відновленню і збереженню
мальовничого Поліського краю.
Здійснимо ряд заходів по збільшенню територій засадження
основним нашим багатством 3 лісами.
3. ПОЛІТИКА СОЛІДАРИЗМУ
Розподіл гілок влади та їхніх повноважень 3 необхідна
передумова дієвого державного управління.
Право громадян не лише обирати чиновників, а й відкликати
їх, має бути реальним.
БЮТ відстоює рівність всіх громадян України перед законом
та зняття недоторканості з депутатів всіх рівнів.
4. СПАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Кожен працівник матиме гідну заробітну плату. Ми гарантуємо
молодим людям ефективну районну програму: забезпечення
першим робочим місцем, молодіжним житловим кредитуванням.
Ми візьмемо на себе чіткі гарантії надання мінімально
необхідних медичних послуг.
Ми повернемо протягом чітко визначеного терміну
заощадження.
Продовжимо системну перевірку законності приватизації
підприємств. За кожен об’єкт у державну казну буде сплачено
справедливу ціну.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
БЛОК „НАША УКРАЇНА”
МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
ДІЯ ТА СИЛА
Ми були з Віктором Ющенком, коли він сказав „Я йду в
Президенти”.
Сьогодні ми знову об’єдналися в Блок „Наша Україна”, щоб
підтримати нашого Президента.
Ми йдемо на вибори з Майданом у серці!
Наші дії будуть рішучими, послідовними і ефективними.
Ми 3 єдина команда, що здатна реально боротися за
оновлення влади і дотримання прозорих принципів регіонального
управління.
Усіх нас об’єднує одне: нам не байдужа доля нашого району.
Наша мета 3 забезпечити кожній людині і кожній родині
заможне життя та реальну можливість будувати своє майбутнє.
Ми виконаємо усі взяті зобов’язання.
І разом з вами, шановні земляки, ми переможемо!
Ми 3 потужна команда патріотів та професіоналів. Ми знаємо,
що ми робимо, ми вміємо це робити і, найголовніше, ми це
зробимо.
САРНЕНЩИНА " ЯКОЮ МИ ЇЇ БАЧИМО
ТАК! Чесній професійній владі!
НАША УКРАЇНА за реальне народовладдя. Влада буде постійно
звітувати перед громадськістю. Депутати3нашоукраїнці
виступають за відміну недоторканості депутатів. Територіальні
громади отримають більше повноважень та ресурсів для
вирішення місцевих проблем.
ТАК! Добробуту кожного!
НАША УКРАЇНА шанує підприємця, не допустить втручання
чиновників в бізнес. Промислове виробництво зростатиме,
піднімаючи економіку району. Ми виведемо зарплату з „тіні”,
забезпечимо гідну пенсію для людей похилого віку та
недієздатних. Ми сприятимемо розвиткові середнього класу як
основного вкладника коштів в державний бюджет.
ТАК! Заможному селу!
НАША УКРАЇНА за відродження села, створення достойних
умов життя селян, розвиток мережі закладів культури, медицини,
соціальних послуг, дитячих садків, шкіл. Ми не дамо пограбувати
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селян. Селяни будуть почувати себе справжніми і єдиними
господарями на своїй же землі!
ТАК! Українській родині!
НАША УКРАЇНА буде всіляко сприяти зміцненню інституту
родини, поверненню наших заробітчан. Масштабна програма
житлового будівництва та кредитування сприятиме
забезпеченню житлом молодих сімей.
ТАК! Здоровій нації!
НАША УКРАЇНА виступає за загальнодоступну та кваліфіковану
систему охорони здоров‘я, яка забезпечить якісну й доступну
медичну допомогу всім верствам населення, що дасть
можливість не лише лікувати, а й попереджувати захворювання.
Відновляться обов’язкові профілактичні огляди груп
професійного ризику, молоді. Оплата праці лікарям буде гідною.
ТАК! Якісній освіті!
НАША УКРАЇНА поверне престиж професії вчителя. Ми і далі
будуватимемо нові школи, закінчимо комп’ютеризацію усіх
навчальних закладів. 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.
ТАК! Українській мові та культурі!
НАША УКРАЇНА збереже пам’ятки культури та архітектури. 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 цілей європейської
цивілізації.
ТАК! Українським героям!
НАША УКРАЇНА пам’ятає своїх героїв. Ми доб’ємося визнання
статусу учасників національно3визвольних змагань, надамо їм
належну підтримку. Ми схвалюємо перехід Українського війська
на професійну основу.
ТАК! НАШІЙ УКАЇНІ! Разом ми переможемо! Україна у нас одна!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Схваливши та взявши на озброєння й для втілення в життя
передвиборні програми Партії регіонів та її Рівненського
обласного відділення, керуючись загальнонаціональною
програмою Партії, послідовно виступаючи за побудову сильної
незалежної держави Україна на основі вміло впроваджуваної
регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування в ім’я
зростання добробуту людей, створення щасливих родин,
керуючись принципами християнської моралі, надаючи
визначального значення професіоналізмові кадрів, їх порядності
та патріотизму, великій відповідальності влади перед
територіальними громадами, кожним її жителем, який потребує
уваги і підтримки, засуджуючи гоніння й переслідування людей
за політичними мотивами, розпалювання ворожнечі між людьми
в залежності від симпатій до тих чи інших лідерів або політичних
сил і партій, релігійних конфесій, об’єднуючи якомога більше
громадян навколо національної моделі випереджаючого розвитку
та становлення України європейської, прагнучи найшвидше
розв’язати вузол проблем, накопичених у районі та місті Сарни,
зокрема це високий рівень безробіття, жахливий стан
навколишнього природного середовища, дорожнеча продуктів
харчування, ліків, житлово3комунальних послуг за низьких доходів
населення, призупинення виробництва, недостатнього розвитку
малого та середнього бізнесу тощо, районна організація
політичної Партії регіонів затверджує таку передвиборну
програму і гарантує в разі обрання депутатами висуванців від РО
ПР здійснення комплексу заходів, десять з яких такі:
1. Повернути до роботи в органи виконавчої влади
професіоналів з високими моральними якостями, водночас
залишивши на посадах представників нової влади, які добре себе
зарекомендували.
2. На базі запропонованої Партією стратегії економічного
розвитку України та Рівненської області розробити комплексну
програму соціально3економічного розвитку району та міста на
довготривалу перспективу.
3. Через фракцію Партії регіонів у Верховній Раді добитися
справедливого права трудовим колективам району, безробітним
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брати дольову участь у будівництві автобазу Київ3Ковель.
4. З метою розвитку малого та середнього бізнесу створити
громадську організацію – асоціацію промисловців і підприємців
Сарненського району, відкрити діловий Клуб підприємця в
Сарнах.
5. Ініціювати перед вищими інституціями держави
створення в Сарненському районі спеціальної економічної зони
з пільговим режимом оподаткування.
6. Відновити крупно товарне сільськогосподарське
виробництво за рахунок створення великих багатогалузевих
господарств, створюючи також на базі дрібних СГПП виробничі
підрозділи економічно міцних підприємств та організацій.
7. Створити мережу благодійних фондів на підтримку
соціально незахищених громадян, дітей3сиріт, інвалідів та
обдарованої молоді із малозабезпечених сімей та ін.
8.

Прискорити завершення газифікації населених пунктів.

9. Добитися стовідсоткового фінансування потреб закладів
освіти, медицини, культури.
10. Забезпечити дотримання прав і свобод людини,
законності та правопорядку, всемірно розвивати інформаційний
простір району, створивши місцеве телебачення, зробити
доступнішими друковані видання.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Соціалістична партія України завжди була, є і буде
послідовною, прогнозованою, стабільною, відповідальною
політичною силою. Ми завжди говорили правду, відстоювали
правду, завжди є і будемо з народом.
Нашою спільною з народом перемогою є відсторонення від
влади попереднього режиму та реформа системи влади. Це
відкриває можливість для народу обрати чесну владу у 2006 році.
Ми переконані: лише чесна влада може забезпечити краще
життя кожному.
Настав час об’єднати всі здорові сили задля того, аби держава
служила суспільству, працювала на людей, на їхній добробут
сьогодні заради впевненості у завтрашньому дні.
Ми знаємо, що покладатися треба на самих себе. Що саме
народ України є головним інвестором держави і єдиним надійним
джерелом її розвитку, що власний добробут створюється
власною працею.
Ми – партія європейського соціалізму – пропонуємо
суспільству конкретні програми розвитку економіки та соціальної
сфери, і перш за все агропромислового комплексу,
промислового виробництва, науки й освіти, охорони здоров’я,
дрібного та середнього підприємництва.
На всі сучасні виклики ми готові дати відповіді. Адже за нами
стоп’ятдесятирічний досвід європейських соціалістів, зразки
кращого досвіду радянських часів, майже п’ятнадцятирічний
досвід власної політичної боротьби. Ми не тільки критикуємо і
пропонуємо, а вже багато чого зробили для людей.
За умови підтримки громадянами
на виборах$2006 депутати$соціалісти
гарантують, що:
1. Ціни буде взято під суспільний контроль.
2. Налагодять якісну роботу житлово3комунальних
господарств і жорстку систему контролю за нею, започаткують
чесні і прозорі схеми розрахунку тарифів за комунальні послуги
та транспорт.
3. Реальні доходи та заробітна плата громадян
зростатимуть щорічно не менш як на 10 % на основі відповідного
зростання економіки. Ціна людської праці підвищуватиметься.
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4. Пенсії, стипендії та інші соціальні виплати зростатимуть
та перевищать прожитковий мінімум, вирахуваний за реальними
цінами і потребами.
5. Охорона довкілля, чиста вода і повітря будуть нашими
пріоритетами.
6. Освіту та медичне обслуговування за рахунок бюджету
буде відновлено.
7. Кінотеатри, клуби та бібліотеки будуть відновлені і будуть
відкриті для населення міст і сіл.
8. Дороги та тротуари будуть відновлені за рахунок
цілеспрямованих на це податків та цільових інвестицій.
9. Старшому поколінню та ветеранам буде гарантовано
збереження пільг, безоплатну медичну допомогу, моральний
спокій, повагу суспільства.
10. Діти війни отримають реальні пільги і доплати з бюджету.
11. Сприятимуть малому та середньому бізнесу.
12. Єдиний фіксований податок на землю та дрібних
підприємців буде збережено.
13. Товаровиробники та переробними матимуть нашу
підтримку і всебічний захист.
14. В аграрному секторі буде відроджено велико товарне
виробництво та запроваджено європейський механізм дотацій,
субсидій, кредитування.
Мета соціалістів – соціальна справедливість,
добробут кожної сім’ї.

ХОЧЕТЕ КРАЩОГО ЖИТТЯ?
ГОЛОСУЙТЕ ЗА СОЦІАЛІСТІВ!!!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ
ПАРТІЇ, ЩО ВХОДИТЬ ДО ВИБОРЧОГО БЛОКУ
„УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
БЛОК КОСТЕНКА І ПЛЮЩА”
З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!
Нашою метою є:
ДЕРЖАВА 3 українська, християнська, європейська.
ВЛАДА 3 патріотична, професійна.
ПРАВОСУДДЯ 3 справедливе, незалежне від „тугих гаманців”.
ЕКОНОМІКА 3 конкурентноздатна, самодостатня,
високоефективна, а РОБІТНИКИ 3 соціально захищені.
ЕНЕГРЕТИКА 3 ощадлива, з різними джерелами сировини та
енергоресурсів.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 3 прибуткове, захищене
державними дотаціями, а СЕЛЯНИН 3 заможний.
БЮДЖЕТ 3 прозорий, соціальний.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 3 справедлива, без бідності та
безробіття.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 3 доступна, розвиток страхової та
сімейної медицини, забезпечення охорони материнства,
дитинства, людей похилого віку та з фізичними вадами.
ОСВІТА 3 сучасна, патріотична, на засадах християнства.
КУЛЬТУРА 3 національна.
ДУХОВНІСТЬ 3 гуманна, загальнолюдська, толерантна.
МОВНА ПОЛІТИКА 3 українська мова 3 єдина державна.
НАУКА 3 високотехнологічна, інноваційна.
ДОВКІЛЛЯ 3 безпечне.
МОЛОДЬ 3 освічена, здорова, високоморальна.
АРМІЯ 3 боєздатна, професійна, на засадах українського
козацтва.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 3 проукраїнська, спрямована на
євроінтеграцію та НАТО.
Після перемоги „Українського Народного Блоку Костенка і
Плюща” в районі буде сформовано дієздатну виконавчу владу,
яка забезпечить повну заміну кадрів 3 послужників режиму Кучми3
Януковича3Сороки3Остапчука3Хомича, що призвів до соціально3
економічного застою як України в цілому, так і в Сарненського
району зокрема.
З метою вирішення економічних проблем району (міста)
командою фахівців3патріотів будуть розроблені й запроваджені
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комплексні програми:
„Підприємство” " підтримка вітчизняного приватного
товаровиробника.
„Сарненщина промислова” " відродження ефективної
роботи великих промислових підприємств.
„Дороги Сарненщини” " реконструкція старих та
будівництво нових автошляхів з твердим покриттям, особливо в
сільській місцевості.
„Газифікація сіл” " газифікація сіл району.
„Телефонізація та проводове радіо” 3 розвиток телефонної
мережі та проводового радіомовлення.
„Енерго" та ресурсозбереження” 3 сприяння у
запровадженні економічних технологій.
„Власний дім” 3 сприяння у будівництві приватного житла.
„Льон, хміль, картопля, ріпак Сарненщини” 3 розвиток
пріоритетних напрямків сільськогосподарського виробництва.
„Озера та річки Сарненщини” 3 ефективне використання та
збереження водних ресурсів.
„Бурштин, базальт, граніт” 3 розвиток мінерально3
сировинної бази.
„Утилізація відходів” 3 будівництво підприємств з утилізації
побутових та промислових відходів.
На розв’язання соціальних проблем будуть спрямовані
програми:
„Пам’ять про Героїв” 3 підтримка ветеранів УПА.
„Молодіжне житло” 3 сприяння у будівництві житла для
молодих сімей.
„Вища освіта” 3 забезпечення безкоштовної вищої освіти для
обдарованої молоді.
„Медичне
страхування”,
„Діабет,
онкологія,
туберкульоз, інфаркт” 3 розвиток страхової медицини та
лікування найпоширеніших захворювань за сучасними
методиками.
„Туристична Сарненщина” 3 розвиток зеленого туризму та
розробка туристичних маршрутів історичними та мальовничими
місцями краю.
„Спорт " здоров’я нації. Спортмайданчик” 3 підтримка
аматорського і професійного спорту.
„Українська мова, пісня, книга” " сприяння у видавництві
української літератури та глибокому вивченні української мови,
організація культурно3мистецьких заходів за національними
традиціями.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ ВІД
ІМЕНІ БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
«НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА»
Сарненська районна партійна організація Народної Партії
від імені Блоку політичних партій «Народний блок Литвина» своєю
головною метою вважає перетворення нашого міста в місто
зразкового порядку та благоустрою, перетворити місто в
потужний економічний центр Рівненського Полісся.
Для цього робота буде проводитись за такими
напрямками:
3
сприяти продовженню газифікації нашого міста;
3
обладнати в усіх мікрорайонах міста дворові спортивні
та дитячі майданчики;
3
запровадити кращий вітчизняний досвід з освітлення
вулиць, теплопостачання і водопостачання міста;
3
поставити на вищий рівень контроль за якістю продуктів
харчування, які продаються в магазинах і на ринках міста;
привести заклади торгівлі у відповідність до санітарних вимог;
3
запровадити систему профілактичних і виховних заходів
із запобігання правопорушенням, незаконній торгівлі
алкогольними і наркотичними виробами;
3
створити умови для всіх дітей шкільного віку для занять в
гуртках, спортивних секціях, позашкільних закладах;
3
організувати соціальний супровід життя і виховання дітей3
сиріт, дітей із соціально неблагонадійних сімей;
3
сприяти створенню нових робочих місць для незайнятої
молоді;
3
гарантувати надання якісних державних і соціальних
послуг всім жителям міста;
3
створити сприятливі умови для роботи підприємств;
налагодити з ними взаємовигідні партнерські умови;
3
ліквідувати стихійні сміттєзвалища і організувати
безкоштовне вивезення сміття від індивідуальних будинків;
3
впорядкувати під’їзди і підвали у будинках
багатоповерхової забудови.
Наша перемога –
Гарантія кращого життя
всіх жителів міста!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ»
Події, які в недалекому минулому відбулися в Україні не
лише сколихнули все суспільство, але й заклали фундамент для
докорінних якісних змін. Бажання проведення змін сміливо можна
назвати Українським Відродженням.
Для досягнення успіхів і поступу в такому складному,
багатоплановому і масштабному процесі необхідне об’єднання
особистостей, котрі є гідними представниками свого народу,
лідерами – патріотами своєї Батьківщини. Саме таких людей
об’єднала в своїх лавах Партія «Відродження».
Особливість Партії «Відродження» та її головна
відмінність від інших політичних сил – створена в середовищі
працівників транспортної галузі, партія природно увібрала в себе
всі найкращі риси – порядок, точність, ініціативність, виконавчу
дисципліну, відповідальність, професіоналізм у праці на благо
власної держави, забезпечення і розвитку, зміцнення стабільності
і процвітання.
Районна організація Партії «Відродження» своє
першочергове завдання вбачає в створенні умов для розквіту
сильної національної держави через:
3
сприяння підприємництву, розвитку промисловості і
транспорту, збільшення інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування;
3
зупинення спаду виробництва сільського господарства;
3
здешевлення вартості комунальних послуг;
3
громадський контроль над силовими структурами і
прозорість їх діяльності;
3
рівність і відповідальність всіх громадян перед Законом;
3
фахова компетентність, відповідна освіта, моральність та
ініціативність – обов’язкові риси державного чиновника;
3
надання належної і гідної допомоги найменше соціально3
захищеним верствам населенням;
3
першочергове забезпечення належними житловими
умовами та іншим державним забезпеченням громадян перед
якими Україна взяла таке зобов’язання;
3
належне медичне обслуговування.
Районна партійна організація сприятиме реалізації програми
Партії «Відродження» на загальнодержавному рівні, головними
критеріями якої є споконвічні людські цінності: теплий дім,
квітучий сад, добрі сусіди.
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Теплий дім – це символ миру, злагоди, безпеки, взаємоповаги
і довіри, соціальної гармонії та справедливості, міцних сімейних
відносин.
Квітучий сад – символ економічного зростання, благополучч,
заможності, повноцінного життя.
Добросусідство, як ключовий принцип громадської злагоди
та взаємин із зовнішнім світом.
«ВІДРОДЖЕННЯ»:НАША ПАРТІЯ – НАДІЙНІ ЛЮДИ!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКА
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
УКРАЇНИ ВЛАДУ І ВЛАСНІСТЬ – ТРУДЯЩИМ!
Трудящі нашого району, як і усієї України, йдуть до виборів
стомленими і зневіреними від низки криз – бензинової, м’ясної,
цукрової, газової, від бідності, розрухи і корупції. Люди
зневірилися від пустопорожніх обіцянок президентів і їх
численних урядів.
Верховна Рада, в якій більшість належить олігархам і
мільйонерам, була і завжди буде байдужою до долі ветеранів,
інвалідів, сиріт, малозабезпечених громадян, вона глуха до
потреб робітників, селян, працівників освіти, охорони здоров’я і
культури.
Ми прагнемо змін і приходу до керівництва державою,
нашим регіоном політичної сили, яка глибоко розуміє життєві
потреби трудівників, має чітку програму політичних і економічних
дій та професійні, віддані знедоленому народу, кадри.
ТАКОЮ СИЛОЮ Є КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
Ми, комуністи Сарненщини, заявляємо, що позитивні зміни
на краще можливі при повній підтримці виборцями
Передвиборної програми Компартії України.
Ми закликаємо Вас, шановні земляки, підтримати список
Компартії по виборах до Верховної Ради України, список блоку
комуністів і безпартійних від нашої районної організації КПУ до
районної, міської і сільських рад, а також висунутих на посаду
сільських голів.
НАШІ ПРІОРИТЕТИ І НАПРЯМКИ РОБОТИ
ПІСЛЯ ПІДТРИМКИ НА ВИБОРАХ
I.У сфері політичній
Комуністи були і залишаються послідовними
прибічниками влади трудящих, підвищення ролі й повноважень
районної ради в усіх сферах управління районом.
Ми пропонуємо забезпечити в районній та сільських
радах більшість представників трудящих та трудової інтелігенції.
Тільки такі ради здатні подолати корупцію, забезпечити
ефективний контроль за діяльністю владних структур, захистити
від свавілля чиновників.
II. У сфері соціально"економічній
Комуністи, визнаючи рівні права всіх форм власності, в
тому числі і на землю, робитимуть усе для захисту інтересів
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виробників сільгосппродукції, власників земельних і майнових
паїв, забезпечення держзамовлення на їх продукцію, доступні
кредитні ресурси та паритет цін на агропромислову продукцію.
Власники паїв повинні одержувати до 20 відсотків
вирощеного врожаю.
Ми за відновлення і розвиток соціальної інфраструктури
села – газифікацію, будівництво житла для молоді, ремонт та
розширення мережі сільських автошляхів.
Комуністи категорично проти перетворення землі на
предмет купівлі3продажу, за встановлення необхідного контролю
за дотриманням конституційних норм використання земельних
ресурсів.
Ми будемо робити все можливе для відновлення колись
могутнього промислового потенціалу району.
Жителі району, маючи потужний маслоробний і
м’ясокомбінати, повинні споживати їх власну продукцію, а не
тільки привізну.
Ми добиватимемося відродження льонарства,
виробництва льонопродукції, відновлення і використання
меліорації.
III. У сфері духовно3гуманітарній
Комуністи докладуть усіх зусиль для того, щоб покласти
край розбещуванню юних мешканців району «барним» життям,
наркоманією, проституцією.
Ми добиватимемося належного фінансування всіх
сільських клубів, бібліотек, ФАПів, створення в сільській
місцевості гуртків, студій, спортивних секцій, умов для
повноцінного культурного розвитку і відпочинку людей різного
віку.
Ми максимально сприятимемо недопущенню будь3якого
релігійного протистояння.
КРАЇНА І РАЙОН ЧЕКАЄ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН!
ХТО ЇХ ХОЧЕ – ПРОГОЛОСУЄ ЗА КОМУНІСТІВ.
НАШЕ КРЕДО НЕЗМІННЕ:
З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА САРНЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ХРИСТИЯНСЬКО"ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ»
Справедливість
Солідарність
Відповідальність
Перебіг економічних і політичних подій у державі змушує кожну
небайдужу людину в нашому суспільстві створювати можливості
для впливу на хід процесу державотворення.
Сьогодні, як ніколи, саме на місцеве самоврядування
покладено історичну місію – розбудити ініціативу мільйонів
заради торжества ідеалів демократії та громадянського
суспільства, заради облаштування своєї домівки, вулиці, рідного
міста, всієї нашої України.
Увесь історичний досвід вчить нас: без розвинутого дієвого
місцевого самоврядування подальший розвиток України, як
демократичної держави, неможливий. Ми впевнені, що
розбудуємо справжнє самоврядування.
Ми впевнені, що тільки віра в Бога, свобода, єдність і гідність
нації, освіта, чесна високопродуктивна праця кожного, потужний
захист здобутків українців від розкрадання та мудре патріотичне
керівництво забезпечать Україні могутність, а народу –
благополуччя.
У період, коли людина, її життя, інтереси та власність не в
повній мірі захищені державою, вважаємо за необхідне:
1. Консолідувати політичні сили для підняття і розвитку
економіки міста.
2. Формувати механізми партнерства як між державною
владою та місцевим самоврядуванням, так і між місцевим
самоврядуванням, громадськістю і бізнесом.
3. Вирішувати на державному рівні фінансування програм:
а) будівництва та капітального ремонту доріг, будівництва
газопроводів, електрифікації, водопостачання та водовідведення
ново відведених вулиць;
б) реформування житлово3комунального господарства по
принципу, сприйнятному жителями міста, що забезпечить
покращання якості надання послуг та стану галузі;
в) загальнодержавних та регіональних програм в галузях
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.
4. Сприяти виконанню програми з ліквідації наслідків аварії на
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Чорнобильській АЕС та екологічних програм і запобігти
нецільовому використанню коштів, виділених на ці цілі.
5. Сприяти розвитку підприємництва на рівноправних умовах,
без лобіювання з боку можновладців окремо взятим структурам.
6. Сприяти правдивому інформуванню населення про
діяльність влади.
7. Захищати права громадян на свободу совісті, не допускати
міжконфесійних конфліктів, сприяти розвитку духовності.
8. Із знанням проблем і перспектив, спираючись на ресурси
міста та бачення і запити громадян, вирішувати першочергово ті
питання, які турбують значну більшість населення.
9. Спираючись на можливості міського бюджету, в тісній
співпраці з міжнародними та місцевими благодійними
організаціями не залишити без уваги жодну багатодітну сім’ю та
сім’ю з низькими достатками.
10. Залучати кошти для будівництва житла згідно з
державними програмами та сприяти індивідуальним
забудовникам.
11. Шляхом залучення молоді впливати нам розвиток
фізкультури, спорту та організацію дозвілля громадян.
12. Розробляти та реалізовувати інвестиційні проекти.
Залучати інвестиції для розвитку економіки міста.
13. З розумінням проблем та знанням підходів і методів їх
вирішення поетапно, крок за кроком, згідно з цивілізованими
стандартами покращувати умови проживання жителів міста.
Сприяти розвитку громадських організацій як інституцій, які
впливають на розвиток активності громади в вирішенні широкого
спектру проблемних питань та становлення громадянського
суспільства.
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