Територільні громади – це єднання народу України

ГО « Громадська рада самоврядування»

представляють

Програма дій по формуванню
територіальних громад

Cтворіть територіальну громаду у своєму
мікрорайоні і станьте господарями свого життя
та творцями власного добробуту!

Візьміть управління майном, ресурсами, бюджетом, соціальною та
культурною політикою в свої руки, і ви отримаєте можливість будувати життя
навколо себе за власним баченням!
В середньому мільйон гривень (1 000 000) щорічно виділяється з бюджету
на розвиток вашого мікрорайону! Але куди їх направити, як використати,
досі вирішували за вас. Створивши територіальну громаду, ви самі будете
вирішувати що, де і як треба робити.
Централізована влада ніколи не буде піклуватись про вас краще, ніж ви це
зробите самі за себе!

Територіальна громада це:
Теплі, чисті, світлі під`їзди.
Прозорі та економічно обґрунтовані комунальні тарифи

Доглянуті двори

Зручні парковки

Своєчасний ремонт будинків

Дитячі та спортивні майданчики

Озеленення та затишні зони
для відпочинку

Безпека на вулицях

А ще - залучення інвестицій, можливість вільно
розвивати свій бізнес за місцем проживання.
Вирішення усіх питань на місці
Захист прав особистості та прав споживача

Це не програма народного депутата, це переваги місцевого
самоврядування – територіальних громад!
Як створити територіальну громаду?
Насправді це дуже просто, головне захотіти та діяти разом!
• Делегуйте свій голос відповідальному сусіду на рівні парадного
• Зберіть свідомих активістів на рівні будинку
• Зберіть територіальну громаду мікрорайону
• З`єднайте  людей у районну соціальну мережу (у Фейсбуці) для кращої
комунікації та обміну інформацією
• Проведіть засідання активу та визначте, яким би ви хотіли бачити
свій район. З`ясуйте першочергові завдання та основні проблеми, які
потребують вирішення.

І ви вже – сила, з якою мають рахуватись усі, і яка може
вирішувати будь-яке питання на місцевому рівні!

Далі згідно з Конституцією оформлюєте юридичний статус, звертаєтесь
у Київраду, та берете повноваження в свої руки. Отримуєте в управління
бюджетні ресурси й керуєте власним добробутом! Влада не може вам
відмовити.

Якщо цього не зробите ви – за вас не зробить ніхто!

Отримайте консультацію по створенню територіальних громад
та детальну програму дій за тел. (044) 337-33-77, (066) 215-00-88,
(067) 404-49-60 або пишіть tegromada@gmail.com, www.lustraciya.org

