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ШАНОВНІ КИЯНИ! 
З наближенням виборів до Київради 25 жовтня переважна більшість політиків дедалі 

частіше презентують яскраві і довгі програми. Але насправді неважливо, наскільки детальною 
та привабливою буде програма, скільки в ній буде обіцянок, якщо вони не виконуються. 
Байдуже, як гарно і професійно виглядатиме презентація чергової «програми розвитку 
Києва», якщо вона так і залишиться на папері. 

Перед виборами такі політики знову будуть мірятися обіцянками, хто з них побудує більше 
дитсадків або швидше запустить метро на Троєщину. Але насправді вони ідуть до влади, щоб 
займатися власним збагаченням ціною добробуту киян. 

Можна дуже довго і гарно розповідати про свої плани, малювати детальні графіки і 
викладати дорогі відеопрезентації. Але насамперед, будучи при владі, потрібно просто не 
займатися бюджетним і земельним «дерибаном», а працювати в інтересах громади. Адже 
переважна більшість заходів, які потрібно реалізувати, щоб покращити життя киян, є 
абсолютно очевидними і беззаперечними. 

Для цього лише потрібно, аби київська влада мала відповідне бажання та справді нульову 
толерантність до корупції. Лише так можна зробити Київ комфортним для всіх його мешканців. 

 

З київською владою, яка матиме нульову толерантність до корупції, місто зможе 
вирішити очевидні проблеми киян, зокрема: 

- Вистачатиме бюджетних коштів для капітальних ремонтів та якісного утримання житлового 
фонду, заміни зношених інженерних мереж комунального господарства. Кияни матимуть 
безперебійне гаряче водопостачання та централізоване опалення. 
- Буде встановлено реальний контроль киян над стратегічними підприємствами міста, в яких 
є корпоративні права громади («Київгаз», «Київводоканал», «Київміськбуд» тощо), для 
забезпечення високої якості послуг, справедливих тарифів та належного перерахування 
прибутків до міського бюджету. 
- Розвиватиметься система комунальних закладів охорони здоров’я, насамперед, шляхом 
належного фінансування та якісного оновлення матеріально-технічної бази. Киянам буде 
забезпечено гарантоване Конституцією право на якісні, доступні та безоплатні медичні 
послуги.  
- Вистачатиме ресурсів на достатню кількість місць у дитячих садочках і школах відповідно 
до потреб громади та належне їх забезпечення. Розвиватиметься система доступної 
позашкільної освіти.  
- Не розкрадатимуться кошти на великих інфраструктурних об’єктах (Шулявський 
шляхопровід, Подільсько-Воскресенський міст, Велика Кільцева дорога тощо), а отже 
вистачатиме ресурсів на системну модернізацію, будівництво та якісне утримання дорожньо-
інфраструктурного господарства.  
- Буде системно вирішена проблема збору та утилізації побутових відходів. З’явиться дієвий 
і прозорий контроль за екологічною ситуацією та санітарним благополуччям у місті Києві. 
Припиниться знищення зелених зон, буде забезпечене збільшення їхніх площ та належний 
захист і примноження природно-заповідного фонду Києва. 
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- Припиниться практика хаотичної, бездумної забудови міста. Дозволятиметься лише те 
будівництво, яке відповідатиме потребам всієї громади, Генеральному плану та 
містобудівному законодавству. 
- Нарешті належним чином розвиватиметься комунальний громадський транспорт. Замість 
«кришування» некомфортних та небезпечних «маршруток», міська влада масово 
впроваджуватиме сучасний та доступний муніципальний транспорт великої місткості.  
- Зберігатиметься унікальне культурне надбання, історична самобутність Києва. 
Здійснюватиметься реальна охорона історико-культурної (зокрема, історико-архітектурної) 
спадщини столиці, зокрема буде неухильно дотримана заборона на висотну забудову, а 
також на збільшення поверховості будинків в історичному ареалі міста. 
- На посади у міській владі призначатимуться не корупціонери, а люди, готові самовіддано 
працювати в інтересах громади, відібрані за результатами реальних, а не формальних 
конкурсів, за критеріями фаховості та порядності. 
- Буде відновлено районні ради, виконкоми яких здійснюватимуть виконавчу владу в 
районах. Керівництво району має обиратися киянами, а не призначатися згори. 
- Запроваджуватиметься практика якнайширшого прямого народовладдя у територіальній 
громаді Києва – місцеві референдуми, збори громади, народне вето на рішення органів 
місцевого самоврядування, справжні громадські слухання тощо. 

 

Ці та багато інших очевидних заходів, які якісно покращать життя киян і зроблять столицю 
України справді комфортним містом, можна реалізувати, якщо київська влада матиме справді 
нульову толерантність до корупції. У міста є достатньо ресурсів на все це, потрібна лише 
влада, яка цікавиться не власним збагаченням, а добробутом всіх киян.  

 

Наприклад: замість втрати півтора мільярда гривень на штучних боргах в які кличківська 
влада загнала київський метрополітен аби вивести ці кошти з бюджету на наближені фірми – 
можна було б закупити понад 300 автобусів; за мільярд, який вкрали на ремонті Шулявського 
шляхопроводу – можна було б побудувати три-чотири школи; за чверть мільярда гривень, які 
були вкрадені під час будівництва «скляного мосту» – можна було б побудувати три дитячих 
садочки; за два з половиною мільярди боргів ахметівського «Київенерго», відшкодування яких 
Кличко «повісив» на київський бюджет – можна було б прокласти як мінімум 350 кілометрів 
міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання; замість приватизації за копійки 
комунальної землі та майна – міський бюджет міг би отримувати довгостроковий 
багатомільйонний дохід. 

 

Наша команда вже понад шість років активно і послідовно бореться проти корупції 
київських можновладців, проти свавілля забудовної мафії. Принцип побудови нашої 
організації – справді нульова толерантність до корупції. «Народовладдя» не має жодних 
олігархічних спонсорів і корупційних надходжень. Ми єдині, хто справді прагне і зможе 
спрямувати всі ресурси столиці саме на забезпечення комфорту всіх киян та розвитку міста.  

Закликаємо киян на виборах 25 жовтня не шукати знову менше зло, а проголосувати за 
справжню альтернативу. «Команда Левченка «Народовладдя» – це та політична сила, яка 
зможе нарешті навести лад у нашому місті і буде працювати не на привілейовану верхівку, а 
на всю київську громаду. 
 

РАЗОМ – СИЛА! 
Громадська приймальня: м. Київ, вул. Татарська, 3/2 (1 поверх) 

Тел.: 209-40-56, (067) 473-86-60, (093) 540-87-03 
(прийом дзвінків 11:00-18:00 в робочі дні) 

narodovladdia.com 


