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ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ М. РІВНЕ!

Депутати Рівненської міської ради обрані для представництва
та відстоювання інтересів всієї територіальної громади,
прийняття важливих рішень, забезпечення благополуччя 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 депутат місцевої
ради 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,
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обґрунтованого  вирішення.
Тож для того, щоб кожен мешканець міста у разі виникнення

потреби міг звернутися до депутатів Рівненської міської ради, а
також аналізувати чи відповідають дії місцевих політиків
обіцянкам, даним у 2006 році жителям м. Рівне, подаємо графік
прийому виборців депутатами Рівненської міської ради та
нагадуємо тексти передвиборчих програм політичних партій
(блоків), що увійшли до складу Рівненської міської ради.

Тільки тісна співпраця представників місцевої ради з
виборцями забезпечить стабільний розвиток місцевої громади
та поліпшить життя кожного жителя.
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ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
ДЕПУТАТАМИ РІВНЕНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

Графік прийому громадян м. Рівне  депутатами
Рівненської міської ради та Рівненської обласної
ради, а також апаратом Рівненської міської
організації партії  «ВО «Батьківщина» *
Прийом громадян депутатами фракції БЮТ в Рівнераді

проводять щочетверга, з 15.00 по 18.00 за адресою: м. Рівне, вул..
Гагаріна, 39.. Тел.: 64F50F24; 64F50F27.

Також усі без  винятку виборці Рівного можуть звертатися зі
своїми проблемами та потребами до лідера фракції БЮТ у
Рівненській міській раді Віталія Першогуби, голови депутатської
комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій
та підтримки підприємництва Миколи Захарука, голови
депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та
землевпорядкування Руслана Мальованого, голови комісії з
питань міського господарства, екології, транспорту і зв’язку
Миколи Тарасюка, а також до всіх 17Fти депутатів Рівненської
міської ради через зазначені номери телефонів.
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* Інформація про графіки прийому громадян депутатами
партій  «ВО «Батьківщина», „ Українського Народного Блоку
Костенка і Плюща”,  „Партії регіонів” та „Народної Партії” надана
відповідною політичною партією (блоком)

** Інформація про графіки прийому громадян депутатами
фракцій „Наша Україна” та „Соціалістична партія України” надана
Рівненською міською радою
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Передвиборча програма

РІВНЕНСЬКИХ МІСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ

ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» ТА УКРАЇНСЬКОЇ
СОЦІАЛ�ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЩО ВХОДЯТЬ

ДО БЛОКУ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

Блок Юлії Тимошенко обстоює необхідність втілення в життя
принципів солідаризму на підставі соціальної гармонії та
справедливості.

Духовне життя. Високі моральні канони F запорука
солідарного, вибудованого на принципах взаємодопомоги
суспільства. Ми сприятимемо розвитку освіти, національної
культури, протистоятимемо наркоманії, СНІДу, дитячій
безпритульності, злочинності. Ця боротьба буде
упереджувальною F з причинами, а не з наслідками.

Журналістським колективам допоможемо усунути зі ЗМІ
пропаганду жорстокості, аморальності, забезпечимо реальну
свободу слова, справедливість і духовність.

БЮТ буде сприяти вирішенню міжконфесійних проблем
мирним шляхом.

Економіка солідаризму. Ми забезпечимо обов’язковість
сплати податку всіма суб’єктами економічного життя. Буде
скасовано податок на додану вартість, мінімізовано податок на
фонд заробітної плати, виведено з тіні податок на прибуток.

Земельні ділянки належатимуть тільки громадянам України, а
їхня вартість встановлюватиметься об’єктивно, незалежно від
волі чиновника.

Ми забезпечимо рівність стартових можливостей для ведення
бізнесу, та умов ведення підприємництва. Створимо сприятливі
умови для надходження інвестицій.

Енергетична безпека буде досягнута за рахунок виконання
програми енергозбереження і технічної модернізації народного
господарства.

Впорядкуємо роботу маршрутних таксі в м. Рівне. Тарифи на
житловоFкомунальні послуги зробимо відповідними до рівня
доходів мешканців міста та якості наданих послуг.

Запропонуємо будівництво заводу по переробці сміття та
побутових відходів.

Політика солідаризму. Розподіл влад і їхніх повноважень F
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необхідна передумова дієвого державного управління.
Основний      критерій      оцінки      влади ефективність і

відповідальність.
Право громадян не лише обирати чиновників, а й відкликати

їх, має бути не декларативним, а реальним.
Солідаризм F це результат гармонійного розподілу

повноважень між місцевою та центральною владою. БЮТ
забезпечить оптимальний розподіл владних повноважень.

Справедлива соціальна політика. БЮТ забезпечить гідною
заробітною платою кожного працівника, його право на частину
прибутку підприємства.

Ми гарантуємо молодим людям ефективну міську програму
забезпечення першим робочим місцем.

Наш блок проведе системну пенсійну реформу, в якій не буде
місця несправедливій зрівнялівці, а розмір пенсій відповідатиме
стажу і заробітній платі в той час, коли людина працювала.

Будемо сприяти виробленню чітких гарантій за надання
мінімально необхідних медичних послуг.

Ми повернемо протягом чітко визначеного терміну
заощадження, продовжимо чесну приватизацію вкрадених у
народу підприємств. За кожен об’єкт у державну казну буде
сплачена справедлива ціна.

Блок втілить у життя програму «Територія якісного житла»,
згідно з якою громадяни отримають довгострокові безвідсоткові
кредити для покращення житлових умов.

Домагатимемось створення інвалідам необхідних умов для
роботи та життя.
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Передвиборча програма

БЛОКУ “НАША УКРАЇНА” НА ВИБОРАХ ДО
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІВНЕ – МІСТО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ ТА
УКРАЇНСЬКОЮ ДУШЕЮ

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, господарники та будівельники, студенти та лікарі,

бізнесмени та вчителі, представники інших професій. Ми різні,
але всіх нас об’єднує одне: ми – рівняни, і нам не байдужа доля
нашого міста.

Наша мета — забезпечити в Рівному кожній людині і кожній
родині європейську якість життя та реальну можливість будувати
своє майбутнє, пишатися своїм містом.

Ми знаємо, як розв’язати завдання, що стоять сьогодні перед
містом.

Блок „НАША УКРАЇНА” – це ПОТУЖНА команда патріотів,
господарників та професіоналів.

Разом, ми будемо творити нову історію Рівного. Це буде
історія процвітання заможного міста з європейським обличчям.

Разом, ми переможемо!
СИЛА, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ГОСПОДАРНИКІВ,

ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА ПАТРІОТІВ СВОГО МІСТА
Блок „Наша Україна” йде на вибори до міської ради разом із

Віктором Чайкою, що ВПЕРШЕ дає можливість сформувати єдину
відповідальну команду на рівні міста та області.

Команда Блоку „Наша Україна” об’єднує справжніх
професіоналів своєї справи – людей, що не один рік потужно
працюють у галузі управління, економіки, виробництва.

РІДНОМУ МІСТУ – ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ
Європейське обличчя Рівного – це конкретні програми, що

підготовлені відповідними фахівцями блоку „Наша Україна” і
будуть реалізовані.

Якісні дороги
Забезпечимо пріоритетність реконструкції та будівництва

доріг, гарантовану якість транспортного сполучення.
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Сучасні житлові масиви
Масштабна міська програма житлового будівництва суттєво

оновить та прикрасить Рівне. Програми кредитування
сприятимуть забезпеченню житлом молодих сімей.

Охайні тротуари
Пріоритетним завданням стане забезпечення чистоти та

охайності тротуарів, майданів, площ та вулиць, екологічноF
чистого довкілля.

Світлі вулиці
За допомогою впровадження енергозберігаючих технологій

ми забезпечимо освітлення вулиць Рівного.
Економіці – стабільний розвиток!
Ми продовжимо сприяння підприємницькій діяльності,

збережемо позитивні тенденції 2005 року – збільшення
податкових надходжень до міського бюджету, зменшення
безробіття. Ми підтримуємо розширення економічного
потенціалу Рівного та місцевий протекціонізм, що створить умови
для сприяння бізнесового, промислового розвитку.

РІДНОМУ МІСТУ – УКРАЇНСЬКУ ДУШУ
Українська душа Рівного – це комплекс програм та заходів,

що посилюють самобутність та автентичність нашої історії,
культурних традицій, якими гордяться та які шанують рівняни.

Український владі! ТАК!
НАША УКРАЇНА буде постійно звітувати перед громадськістю

за зроблену роботу. Депутати F нашоукраїнці виступають з
ініціативою щодо відміни недоторканості.

Сім’я – найвища цінність!
НАША УКРАЇНА всіляко сприяє зміцненню інституту родини.

Ми захистимо цінність сім’ї та повернимо в рідні домівки
заробітчан.

 Українській мові та культурі � ТАК!
НАША УКРАЇНА збереже та примножить пам’ятки культури і

архітектури Рівного. Ми захистимо українську мову, літературу
забезпечимо їх повноцінне функціонування.

Українським героям � ТАК!
НАША УКРАЇНА пам’ятає своїх героїв. Ми доб’ємося визнання

статусу учасників національноFвизвольних змагань, надамо їм
належну підтримку. Ми схвалюємо перехід Українського війська
на професійну основу.

ТАК! НАШІЙ УКРАЇНІ! Разом ми переможемо!
Україна у нас одна!
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Передвиборча програма

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО БЛОКУ КОСТЕНКА І
ПЛЮЩА – ВИБОРЧОГО БЛОКУ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ ПАРТІЇ, ПАРТІЇ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН І

ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“УКРАЇНА СОБОРНА”

Рівненської міської організації Української Народної Партії,
Рівненської міської партійної організації Партії вільних селян і
підприємців України на виборах депутатів Рівненської міської

ради
Український народ в органах влади повинні представляти

високоморальні політики.
Держава має бути Українською, демократичною, правовою.

Соціальна політика – справедливою.

НАШІ ПРІОРИТЕТИ:

ВЛАДА F професійна, патріотична.
Європейські стандарти самоуправління.
Щорічні публічні звіти міської влади перед громадою.
Скасування депутатської недоторканості.

БЮДЖЕТ F прозорий, соціальноFінноваційний.
Формування бюджету та витрачання бюджетних коштів – під

контроль громади.
Введення до тендерних комісій депутатів різних фракцій

унеможливить корупцію.
Працівникам бюджетної сфери за чесну працю – гідну

зарплату.

ЗЕМЛЯ  F власність всієї громади.
Продаж і оренда вільних земельних ділянок тільки з аукціону.
Ліквідація непрозорих операцій з землею та нерухомістю.

КОМУНАЛЬНА СФЕРА – обличчям до людини.
Реорганізація житловоFкомунального господарства.
Працівникам ЖКГ F гідні умови праці.

БІЗНЕС – без чиновницького втручання.
Партнерські стосунки між владою і бізнесом.
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Сприяння створенню робочих місць.
Підтримка вітчизняного виробника.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – безпечне.
Формування у населення екологічного світогляду.
Залучення інвестицій для будівництва заводу з переробки та

утилізації сміття.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я F якісна, доступна.
Комплексні програми для збереження здоров’я мешканців

міста.
Обмеження реклами алкоголю і тютюну.

ОСВІТА – ґрунтовна, патріотична.
Викорінення корупції у навчальних закладах усіх рівнів.

КУЛЬТУРА – сучасна, національна, багатогранна.
Очищення інформаційного простору від жорстокості та

насильства.

ДІТИ – захищені та виховані в середовищі моралі та добра.
Сприяння діяльності дитячих організацій.

МОЛОДЬ – освічена, високоморальна.
Прозорість програм підтримки молоді (кредитування житла,

навчання), молодіжних організацій.

ВЕТЕРАНИ – шановані, не забуті.
Борцям за волю України – суспільне визнання.

ЧЕСНА ВЛАДА – ЧИСТЕ МІСТО!
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Передвиборча програма

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

„ВЛАДУ ПІД КОНТРОЛЬ НАРОДУ”
1.Передвиборча програма Рівненської міської організації

Партії Регіонів базується на постулатах загальнонаціональної
програми “Добробут – народу! Влада – регіонам!”. Місцевому
самоврядуванню – всі необхідні важелі для відповідальної
реалізації своїх прав.

Мета передвиборчої програми – забезпечити успішний
розвиток економіки міста, а мешканцям – благополуччя, реальні
можливості у вирішенні питань освіти, медичного і соціального
забезпечення, доступність об’єктів культури і спорту. Ми
прагнемо створити такий громадський порядок, що  забезпечить
мешканцям обласного центру достаток, моральний і соціальний
комфорт.

2.Голосуючи за Партію регіонів на виборах до міської ради, Ви
обираєте команду професіоналів. У вас не вивозиться сміття? У
вас не працюють ліфти? Ви їздите по розбитих дорогах? Вам не
виплачують зарплату? Так буде, доки можновладці не
злазитимуть з екранів, а робота стоятиме. ”Помаранчеві”
балакуни вже не раз запустили руки до вашої кишені. Президент
і Уряд зруйнували економіку, підняли ціни, байдуже спостерігає,
як гинуть соціальні заклади, промисловість, наука.

Партія Регіонів наведе порядок:
1.Терміново проведемо комплекс антикризових заходів в

економіці.
2.Доб’ємося відновлення режиму пільгового інвестування на

території міста та відродимо промислові підприємства:
Рівненський радіозавод, завод тракторних агрегатів, Рівненський
льонокомбінат.

3.Створимо в Рівному інтегровану систему освіти, науки і
виробництва.

4.Створимо всі можливі умови для виведення бізнесу із тіні.
Покладемо край поборам на ринках. ПідприємцямFвиробникам
– цільова підтримка.

5.За рахунок відродження відкритих аукціонів з продажу землі
та комунальних об’єктів в кілька разів збільшимо доходи бюджету.
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На цій основі:
F заморозимо підвищення тарифів у житловому

господарстві та наростимо його фінансування;
F забезпечимо всі райони міста централізованою подачею

води;
F збільшимо видатки на утримання і розвиток шкіл,

лікарень, дитсадків, закладів культури, закінчимо будування СШ
№14;

F благоустроїмо місто, починаючи з околиць:
відремонтуємо дороги, будинки.

F відновимо будівництво житла для малозабезпечених;
F дамо широку дорогу молодіжному будівництву по

отриманню молодіжних кредитів;
F закінчимо реставраційні роботи на міському стадіоні

“Авангард”;
F забезпечимо нормальний розвиток дитячого та

юнацького футболу;
F забезпечимо нормальний рух автотранспортних засобів

для перевезення мешканців Б.Кута та віддалених районів;
F доб’ємося безперебійної роботи ліфтів;
6.Налагодимо  патрулювання міліції по всіх районах міста.
7.Створення нових робочих місць у місті незалежно від форм

власності (переорієнтація, реструктуризація промислового
виробництва).

8.Покращимо якість медичного обслуговування населення на
основі розвитку матеріальної бази медичних закладів.

ЗРОБИМО КРАЩИМ РІВНЕ ДЛЯ НАС І НАШИХ ДІТЕЙ
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Передвиборча програма

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ НА ВИБОРИ

2006 РОКУ

НАША МЕТА – «ДОБРОБУТ І РОЗВИТОК СІМ’Ї, ЯК
ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА»

НАШ ДЕВІЗ – «ЗА ЧЕСНУ ВЛАДУ, ЗА КРАЩЕ ЖИТТЯ»
НАШЕ ГАСЛО – «СТАБІЛЬНІСТЬ , БЕЗПЕКА, ДУХОВНІСТЬ

– ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАННЮ МІСТА»
Добробут – це:
F піднесення економіки міста , нарощування обсягів

промислового виробництва, освоєння нових видів продукції;
F сприяння малому та середньому бізнесу, створення

нових робочих місць;
F вирішення питання надання безвідсоткових

довгострокових кредитів молодим сімґям на будівництво житла ;
F  законні  доходи сімґї, які створюють комфортні умови

проживання та задоволення потреб;
F можливість вибору достойної роботи.

Розвиток сім’ї – це:
F державний захист прав кожного члена сім’ї в судах і

органах правопорядку;
F отримання якісних комунальних послуг на базі наукового

обґрунтування цін на них;
F екологічна безпека умов проживання сім’ї та належна

охорона кожного члена родини;
F доступність якісної освіти та медичного обслуговування

за рахунок бюджетних коштів;
F відродження духовності і культури у школах, вузах та сім’ї;
F можливість займатися фізичною культурою і спортом у

кожному дворі , сквері, школі;
F відродження поваги до людей старшого та похилого віку

, до героїчного минулого нашого краю.

Досягнення  мети буде забезпечено на базі розробки
соціалістами в Рівненській міській раді нормативних
документів та депутатських рішень, що дозволять
здійснювати дієвий контроль за виконанням державними
чиновниками таких програм:
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В економіці:
«Державна і депутатська  підтримка малого та середнього

бізнесу»
«Створення нових робочих місць»
«Зарплата та пенсія  не нижче прожиткового рівня»

У сфері освіти , науки і медицини:
«Дитячі дошкільні заклади – за державний бюджет»
«Випускні шкільні та вступні вузівські екзамени – об’єктивно і

прозоро»
«Страхова медицина і сімейний лікар»

У сфері соціального захисту сім’ї:
«Материнству – державна підтримка і захист дитинства»
«Погашення заборгованостей по зарплаті – протягом двох

років і вкладів – протягом 5 років»
«Оптимальне співвідношення між якістю і ціною комунальних

послуг»
«Створення муніципальної міліції»

У сфері духовності  і культури:
«Функціонування бібліотек , театрів, виставок – під контроль

депутатів – соціалістів»
«Сучасний спортивний майданчик при кожному ЖКП,

екологічна безпека у кожному дворі»
«Позашкільним гурткам і дозвіллю – новий імпульс та

відродження »

Депутати � соціалісти в Рівненський міський раді будуть
голосувати і підтримувати тільки ті програми і рішення, які
духовно зміцнюють сім‘ю та матеріально забезпечують їй
достойний рівень життя , утверджують чесну , професійну і
відповідальну владу.
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Передвиборча програма

РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ВИБОРЧОГО БЛОКУ
ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

„НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА”

МИ  – РІВНЯНИ, З РІВНЯНАМИ, ДЛЯ РІВНЯН!

Звертаємося до Вас із проханням надати нам право за
Вашими наказами представляти інтереси громади в міській раді.

Ми прагнемо зробити Рівне справжнім європейським, з
сильною громадою, сильною владою і високим рівнем
життя.

МИ за дієве самоврядування:
приймати всі рішення в інтересах громади, всі доленосні

рішення F  лише за згодою громади;
60 відс. податкових надходжень F до  міського бюджету;
викорінювати  бюрократичні прояви, спростити систему

надання різноманітних дозволів установами міста;
добиватися надання статусу державного службовця освітянам

та медикам;
створити міський фонд підтримки підприємництва;
підтримувати лінію відокремлення влади від бізнесу;
створювати сприятливі, прозорі та чесні умови діяльності і

розвитку малого та середнього бізнесу;
створити муніципальну міліцію.
МИ за сім’ю як основу заможної громади та гармонійний

розвиток молоді:
прийняти міські програми „З любов’ю і турботою про дітей”,

„Міцна  сім’я F міцна громада”;
створити центри сімейного дозвілля і відпочинку у

мікрорайонах Північний та Ювілейний;
забезпечувати пільговий проїзд дітей та студентства міським

транспортом, безкоштовний – багатодітним сім’ям;
виховувати духовність і патріотизм  молоді  на засадах

християнської моралі, національних традиціях;
завершити реконструкцію стадіону „Авангард”, щорічно

будувати нові спортивні майданчики.
МИ за якісне медичне обслуговування та охорону

здоров’я рівнян:
забезпечувати безкоштовне надання невідкладної медичної

допомоги;
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сприяти поетапному переходу до сімейної медицини,
створити амбулаторії сімейного лікаря у мікрорайонах міста;

створити спеціалізований кардіологічний центр;
домагатися надання місту пільг за підвищений ризик через

близькість до двох АЕС.
МИ за духовне та культурне збагачення рівнян:
створити Музей міста, міський виставковий центр;
запобігати конфліктам на релігійному ґрунті, створювати

умови для діалогу церков і культур;
відроджувати атмосферу уваги до пенсіонерів, ветеранів,

інвалідів.
МИ за створення доступних умов для підвищення

освітнього     рівня усіх верств населення:
покращити матеріальноFтехнічне забезпечення навчальних

закладів;
забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів;
надалі реалізовувати заходи в рамках освітніх програм „Крок

до інформаційного суспільства”, „Шкільна бібліотека”,
„Обдаровані діти”.

МИ за розвиток інфраструктури та покращення
соціально�побутових умов:

забезпечити затвердження комунальних програм
„Енергозбереження”, „Ліфти”, „Аварійне житло”, „ Двори”,
„Під’їзди”;

запобігати необґрунтованому підвищенню тарифів на
житловоFкомунальні послуги шляхом передачі теплоF та
водопостачаючих підприємств у власність міста;

сприяти залученню інвестицій на будівництво
сміттєпереробного заводу та очисних споруд;

здійснювати ремонт та реконструкцію доріг міста;
оновлювати рухомий склад пасажирського

електротранспорту.
МИ за доступне житло для кожного члена громади:
розширювати будівництво соціального житла;
впроваджувати дієву систему житлового кредитування, в тому

числі пільгове кредитування для соціально незахищених верств
населення;

порушити перед Верховною Радою України клопотання про
розширення меж міста.

 

РІВНЯНИ – ЦЕ  МИ: ГРОМАДА ВИБИРАЄ ВЛАДУ
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ДЛЯ НОТАТОК


