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Передвиборна програма
Вінницької територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» для участі
у перших виборах Вінницької міської ради Вінницького району Вінницької області 25 жовтня
2020 року
«СУЧАСНА ВІННИЦЯ – ВІННИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА»
Для нас усіх це не прості чергові вибори до місцевих рад. На них ми повинні дати відповідь
якою Україна буде завтра та Вінницький регіон зокрема. У вінницькій команді «ЄС» об’єдналися
готові до дій, рішучі та професійні представники. Це надзвичайно важливо, адже сьогодні країна
потребує професійних управлінців на усіх рівнях, які зможуть захистити громади від ще однієї навали
дилетантів.
Програма включає 5 пріоритетних напрямки роботи, реалізацію яких забезпечать
представники команди «ЄС» які є фахівцями у відповідних сферах:
СИЛЬНА ВІННИЦЬКА ГРОМАДА: Сильна самоврядна громада-основоположний елемент
європейського громадянського суспільства. Децентралізація та передача реальних важелів впливу на
прийняття рішень місцевим громадам має дати поштовх до справжнього самоврядування.
Результатом адміністративно-територіальної реформи має стати передача влади на рівень громад та
реформування й оптимізація адміністративного поділу України. Творення самоврядних громад
наблизить державне управління до європейських стандартів, гармонізує відносини між регіонами і
центральною владою.
ЗДОРОВА ВІННИЦЬКА ГРОМАДА: Вінниця має стати центром медичного здоров’я
України. Цей напрямок роботи забезпечуватиме досягнення максимально можливого рівня здоров’я
для всіх жителів громади незалежно від їх віку і соціального статусу. Команда «ЄС» протягом цього
року надала суттєву допомогу лікарням у боротьбі з COVID-19, але цього недостатньо, необхідна
комплексна міська програма, яка убезпечить вінничан від вірусу. Серед запропонованих рішень –
вдосконалення первинної та вторинної медичної допомоги; надання високоспеціалізованих
діагностичних та лікувальних медичних послуг з використанням високотехнологічного обладнання.
ОСВІЧЕНА ВІННИЦЬКА ГРОМАДА — інвестиції в майбутнє. Один із пріоритетних
напрямків, до якого входять питання у галузі освіти, її реформування та подальший розвиток. Серед
запропонованих рішень – підвищення рівня технічної оснащеності закладів загальної середньої освіти
згідно стандартів Концепції «Нова українська школа», сприяння становленню міських закладів
профільної освіти.
БЕЗПЕЧНА ТА КОМФОРТНА ВІННИЦЬКА ГРОМАДА: Цей напрямок, забезпечить
кожного мешканця громади можливістю відчути себе господарем у місті через ефективність
комунікацій та оновлення механізму роботи комунальної сфери міста, покращення якості надання
послуг. Це і створення служби «Вінниця 911», яка допоможе мешканцю громади звернутися саме
туди, де його проблему буде вирішено швидко і якісно. Адже вона передбачатиме і контроль за
виконанням роботи відповідними службами.

ЕКОЛОГІЧНА ВІННИЦЬКА ГРОМАДА: Європейські стандарти - це пріоритет для нашої
команди. Робота у цьому напрямку буде здійснюватися комплексно і з максимальним врахуванням
інтересів громади. Чиста вода, якісне водопостачання повинні давно бути доступними кожному
мешканцю громади. Продовження очистки річки Південний Буг та обслуговування усієї прибережної
смуги, а також облаштування на березі головних місць дозвілля, пляжів, місць для занять спортом.
Обираючи «Європейську Солідарність» ти обираєш європейські стандарти та цінності
для свого рідного міста!
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