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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
ТЕ, ЩО Я ПРЕЗЕНТУЮ, –
ЦЕ НЕ ПРОСТО МОЯ ПРОГРАМА.
ЦЕ МОЇ ЦІННОСТІ. ЦЕ ТЕ,
У ЩО Я ВІРЮ І ЧОМУ ГОТОВИЙ
СЛУЖИТИ
ВИРІШИМО ЦЕ РАЗОМ!
Наше спільне завдання – допомогти Президентові позбавитися
від корупціонерів та політиканів
у владі.
Не дамо шансів тим, для кого
Київрада – це місце заробітку та
кишеня для їхніх сімей. Вони з’являються лише у виборчу кампанію, і зникають на п’ять років, аби
тихо роздавати київську землю
ненаситним забудовникам, красти в комунальних підприємствах,
«кришувати» торгові «точки» біля
метро. Вони кочують з партії в
партію, роздають гречку та їздять
в за тонованих мерседесах, ховаючись від людей!
ЇХНІЙ ЧАС МИНУВ!
Нова Київрада – це нові обличчя,
це професіонали та господарники! Це люди, які не були у владі,
а створювали реальні справи.
Це люди, які збудували своє життя
самі і створюють умови для тих,
хто навколо – прості бізнесмени
та менеджери, вчителі та лікарі!
Ті, хто всупереч корупції та хаосу
живе та створює Київ!

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ КИЇВРАДИ
ВІД ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» В ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ ЄГЕНА КУЗЬМЕНКА
Я РОЗПОВІМ ВАМ ПРО КИЇВ СВОЄЇ МРІЇ. ДЕ ЛІКАРІ ТА ВЧИТЕЛІ ОТРИМУЮТЬ
РЕАЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, А КОРУПЦІОНЕРИ – РЕАЛЬНІ СТРОКИ.
КИЇВ, ДЕ НЕ БУДУЮТЬ ХМАРОЧОСИ НА ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ
ТА СТАДІОНАХ. А БУДУЮТЬ ДИТЯЧІ САДОЧКИ ТА ШКОЛИ,
САДЖАЮТЬ КАШТАНИ ТА ТРОЯНДИ!
ДЕ У МОЛОДОЇ СІМ’Ї Є ОДИН КЛОПІТ – ОБРАТИ КВАРТИРУ В МІСТІ ЧИ
БУДИНОК ЗА МІСТОМ. ДЕ ПЕНСІОНЕРИ ОТРИМУЮТЬ ГІДНУ ПЕНСІЮ,
А НЕ ІНФАРКТ ВІД РАХУНКУ ЗА КОМУНАЛКУ. ДЕ АВТОДОР НЕ «РЕМОНТУЄ»
ЯМИ, А БУДУЄ ЄВРОПЕЙСЬКІ ДОРОГИ. ЦЕ КИЇВ, ЯКИЙ ЦІНУЄМО МИ,
КИЯНИ, ТА ЯКИМ ПИШАЮТЬСЯ ГОСТІ НАШОГО МІСТА!
КИЇВ, ДЕ БУДУТЬ ЖИТИ НАШІ ДІТИ!
ЩО МИ ЗРОБИМО
Наші першочергові завдання – це вирішення разом проблем, з якими ми
стикаємося щодня:
зниження вартості проїзду у громадському транспорті;
зниження комунальних тарифів;
забезпечення усіх киян місцями в
садочках та школах;
будівництво доріг, тротуарів та велодоріжок;
забезпечення якісного медичного
обслуговування.
ЯК МИ ЦЕ ЗРОБИМО
Зниження вартості проїзду у громадському транспорті
Компанія «Синергія», яку я створив
і в якій працює понад 200 людей,
автоматизує управління транспортни-

ми компаніями, скорочуючи видатки
на 20–30%. Наш досвід дасть змогу
знизити тарифи на проїзд в метро,
електротранспортом та маршрутками з 8 до 5 грн.
Зниження комунальних тарифів
Комунальні підприємства – це «корито» корупціонерів, які вкладають в тарифи за комуналку «свої» відсотки,
списують «витрати», яких не існує,
призначають директорами таких
підприємств своїх дружин та дітей.
Ми вичавимо корупційну складову
та не залишимо жодного «прилипали» – корупціонера.
Забезпечення усіх киян місцями
в садочках та школах
В мене двоє маленьких доньок.
Молодшу я так і не зміг влаштувати в
садочок, а старша вчиться у перепов-

неній школі, де в класах до 40 дітей.
Я не хочу і не буду байдуже дивитися
на такий стан речей. Прозорі електронні черги в садочки та школи в
загальному доступі – це основа чесності і прозорості чиновників.
Соціальні зобов’язання забудовникам – на кожні п’ять хмарочосів будувати садочок, школу і стадіон.
Будівництво доріг, тротуарів та велодоріжок
Розбудова транспортної інфраструктури там, де треба людям, а не чиновникам. Плани будівництва доріг та
велодоріжок будуть формуватися разом з громадою – після громадських
слухань та звернень громадян. Велике
будівництво – головний проект Президента, який ми реалізуємо разом!
Забезпечення якісного медичного
обслуговування
Лише увага міської влади до медичної системи дасть змогу виправити
критичний стан, коли звільняються
лікарі, яким платять копійки, а чиновники обслуговуються в приватних
клініках.
Сфера медицини має входити у
трійку сфер життєдіяльності міста за
рівнем фінансування з міського бюджету. А контроль за якістю має бути
зрозумілий, прозорий та жорсткий.

ЛЮДИ МАЮТЬ ВІДЧУВАТИ,
ЩО ЇХ ЧУЮТЬ І РОЗУМІЮТЬ
НЕ ЛИШЕ ПІД ЧАС ВИБОРІВ
25 ЖОВТНЯ НА ВИБОРЧИХ
ДІЛЬНИЦЯХ, ДИВЛЯЧИСЬ
У БЮЛЕТЕНІ, МИ МАЄМО ЩОСЬ
ЗНАТИ ПРО ТИХ, ЧИЇ ПРІЗВИЩА
НАМ ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ ВИБОРУ
Власне, майже всі кандидати у депутати Київради вказують на ті ж самі
проблеми міста та щиро сиплють
обіцянками. Тому бажано дивитися
не на їх передвиборчі програми, а на
їх особистості: з якими професійними навичками, яким досвідом, якими
надбаннями йдуть у владу люди. Тоді
можна буде робити певні висновки –
чого можна від них очікувати.
Давайте подивимось з цієї позиції на
кандидата від партії «Слуга народу»
від Оболоні Євгена Кузьменка.
Це молода людина – 29 років. Але в
його багажу чотири вищі освіти – фахівця газової галузі, управлінця, економіста, менеджера. А у доробку – успішні
стартапи у сфері автоматизації управління транспортними компаніями.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Що таке стартап? Це створений з
нуля бізнес, що базується на оригінальній ідеї. Компанію «Синергія»
Євген Кузьменко з друзями створив
ще студентом. Сьогодні середній
вік її працівників складає 30 років. А
це – компанія номер один в Україні на
своєму ринку. «Синергія» пропонує
всім підприємствам, які мають транспорт, програми оптимізації процесів
сервісу, які, зокрема, запобігають
недобросовісному використанню та
крадіжкам палива. Тобто, компанія
бореться за чесний та ефективний
бізнес. Саме тому, як відзначає,
Євген, вони працюють виключно з
приватними структурами – оскільки
державні підприємства просякнуті корупцією та не зацікавлені у послугах
«Синергії».
Тож Євген Кузьменко йде знищувати
корупцію, добре знаючи, що це таке
та як з нею боротися.
Свій досвід підприємця, управлінця, кризового менеджера з гнучким

розумом та швидкою реакцією він
планує масштабувати на управління
столицею України.
З проблемами міста він добре
знайомий на власному досвіді. Коли
стоїть у пробках на своїй автівці або
не може знайти місця для паркування. Коли стикнувся із неможливістю
влаштувати дитину до дитячого садку.
Коли бачить мізерну пенсію своєї
рідної бабусі, яка 40 років працювала
лікарем. Йому нестерпна думка про
те, що його брат, кандидат наук, мусив піти з наукового інституту через
малу зарплатню. Що його молодша
сестра, яка вчиться на лікаря у медичному університеті ім. Богомольця,
дуже любить цю професію, присвячує
багато часу навчанню, потім буде отримувати 150 доларів на місяць. Що
його близька родичка, вчителька молодших класів із 30-річним стажем,
отримує вдвічі менше, ніж секретарка
в офісі. І це – людина, яка формує базові цінності у юного покоління! Такі
люди мають жити гідно, а не втікати з
професії через безгрошів’я.
Важливо те, що Євген Кузьменко,
успішний досвідчений управлінець,
бачить, що ці питання можна вирішувати за рахунок раціонального вико-

ристання бюджетів міських та районних рад. Проектний підхід, розумна
організація процесів та викорінення
корупції дадуть належні результати
для покращення життя киян.
Для нього також важливо, щоби всі
проекти та плани обговорювалися з
громадою, щоби все робилося так, як
хочуть люди, яким тут жити та їздити.
Оскільки лише самі люди, які фізично
знаходяться на місцях, розуміють –
що і як їм комфортніше.
«Люди мають йти по своєму місту та
відчувати, що вони - вдома», - стверджує Євген Кузьменко.
І ще, на його переконання, люди мають відчувати, що їх чують, що з ними
спілкуються не лише під час виборів.
Важливо також подивитися на особисте життя та захоплення кандидата.
Євген Кузьменко одружений, виховує
двох дочок – 6 та 2 років. З дитинства
він займався спортом, є кандидатом
у майстри спорту з плавання. Звичка
до здорового способу життя та активного дозвілля збереглась донині:
у вільний час Євген любить плавати
або рибалити.
Тепер ви маєте інформацію щодо
кандидат Євгена Кузьменка.
Тож думайте.
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