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«Я ОБИРАЮ СВОГО МЕРА!» –  
ІМІТАЦІЙНА ГРА У ФОРМІ ВИБОРІВ

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ У МЕРИ КИЄВА

КАНДИДАТ «А»

Економіка
Орієнтація на середній бізнес.

Соціальні питання
Реанімація системи охорони здоров’я: збільшення за рахунок київського бюджету фінансування державних 
лікарень і поліклінік, підвищення зарплат медичних працівників і лікарів.

Молодіжні питання

Освіта
Будівництво шкіл, дитячих садків.

Питання громади/історичної спадщини
1. Влада повинна бути прозора, не брехлива, не красти, підзвітна перед людьми.
2. Через громадське слухання будем разом приймати бюджет та комплексний план соціально-

економічного розвитку.
3. Громада має знати де гроші, які вона заробила та на що витрачає.

Безпека
Вирішення питання екологічної безпеки міста – забезпечити швидкий і якісний ремонт каналізації та 
водопроводів, захист рекреаційних зон від забудови.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без  
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю свого мера!» проводиться в рамках міжнародного проєкту «За розвиток громадянської активності дітей та 
молоді у Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти.
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10-22 жовтня 2020

«Я ОБИРАЮ СВОГО МЕРА!» –  
ІМІТАЦІЙНА ГРА У ФОРМІ ВИБОРІВ

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ У МЕРИ КИЄВА

КАНДИДАТ «Б»

Економіка
1. Проведення аудиту будівництва об’єктів, які викликають найбільше питань.
2. Припинення практики використання фірм-«прокладок», укладання контрактів безпосередньо з 

будівельником.
3. Припинення практики крадіжок та відкатів на будівництві інфраструктурних об’єктів.
4. Аудит та анулювання незаконно виданих дозволів, а також незаконно виділеної землі під забудову.

Соціальні питання
1. Зобов’язати забудовників на етапі проєктування будівель враховувати потреби всіх категорій населення 

– і ретельно контролювати виконання цієї вимоги.
2. Реальна, а не «для форми», реалізація міської цільової програми «Київ без бар’єрів».
3. Запровадити муніципальні надбавки пенсіонерам з міського бюджету в розмірі не менше ніж 60% від 

пенсії.
4. Розробити та впровадити дієву й ефективну програму соціального захисту тих киян, які потребують 

допомоги.
5. Будівництво соціальної інфраструктури: закладів освіти, скверів, стоянок, дитячих і спортивних 

майданчиків.

Молодіжні питання
Розвиток міста повинен враховувати інтереси майбутніх поколінь.

Освіта
Будівництво 14 нових дитячих садків щороку.

Питання громади/історичної спадщини
Повна реновація житлового фонду. Місто має модернізувати будинки шляхом підвищення 
енергоефективності.

Безпека
Обладнати всі регульовані переходи звуковою сигналізацією.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без  
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю свого мера!» проводиться в рамках міжнародного проєкту «За розвиток громадянської активності дітей та 
молоді у Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти.
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10-22 жовтня 2020

«Я ОБИРАЮ СВОГО МЕРА!» –  
ІМІТАЦІЙНА ГРА У ФОРМІ ВИБОРІВ

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ У МЕРИ КИЄВА

КАНДИДАТ «В»
Економіка
1. Зробимо Київ магнітом для інвесторів, як вітчизняних, так й міжнародних. Всі рішення, які має 

забезпечити влада для розвитку бізнесу (отримання дозволів, погоджень, схвалення будь-яких рішень 
місцевого значення), відбуватимуться за чіткими зрозумілими правилами та схвалюватимуться 
максимально швидко.

2. Забезпечимо підвищення ефективності використання коштів місцевого бюджету, що спрямовуються 
на модернізацію комунальної інфраструктури, та залучимо у цю сферу кошти міжнародних 
фінансових організацій.

Соціальні питання
1. Лобіювання та підтримка розроблення та схвалення Урядом державної житлової програми з відповідним 

спрямуванням коштів державного бюджету на капітальні ремонти застарілого житла.
2. Реалізація програми комплексної реконструкції окремих кварталів застарілого житлового фонду з 

залученням коштів приватних інвесторів на умовах, привабливих для мешканців цих кварталів.
3. Створення соціального житлового фонду для малозабезпечених мешканців. Забезпечення умов для 

будівництва офіційного орендного житла, як це існує у всьому світі – договори оренди укладаються на 
тривалий термін та за розумними цінами, орендодавець має високий ступінь захисту своїх прав.

Молодіжні питання

Освіта

Питання громади/історичної спадщини
1. Продовжимо діяльність чинної міської влади щодо розвитку суспільного простору та зон відпочинку, 

приведення в порядок парків та скверів, оновлення системи міського освітлення, створення знакових для 
Києва об’єктів, але робитимемо це за реальними цінами та мінімізуємо незручності для киян протягом 
проведення будівельних робіт.

2. Забезпечимо чистоту на вулицях та прибудинкових територіях, зробимо місто зручним для людей з 
обмеженими можливостями та людей похилого віку, обмежимо будівництво в центральній частині міста 
та збільшимо зелені зони.

3. Завершення будівництва лінії метро на Виноградар.
4. Будівництво 4-ї гілки метро від Троєщини до Солом’янки як передумова нової якості життя для майже 

мільйона киян.
5. Будівництво щонайменше двох з п’яти тунелів через Дніпро, створення яких було заплановано ще у 

2013 році.

Безпека
Створення умов для безпечного та комфортного пішохідного та велосипедного руху, зокрема за рахунок 
облаштування наземних пішохідних переходів та оптимізації ширини проїзної частини вулиць.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без  
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю свого мера!» проводиться в рамках міжнародного проєкту «За розвиток громадянської активності дітей та 
молоді у Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти.
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10-22 жовтня 2020

«Я ОБИРАЮ СВОГО МЕРА!» –  
ІМІТАЦІЙНА ГРА У ФОРМІ ВИБОРІВ

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ У МЕРИ КИЄВА

КАНДИДАТ «Г»

Економіка
1. Розширити участь громади у формуванні планів та бюджетів розвитку.
2. Провести приватизацію всіх непрофільних комунальних підприємств.
3. Провести інвентаризацію всіх комунальних підприємств Києва, щоб ліквідувати непотрібні.

Соціальні питання
1. Будівництво нових житлових масивів та житлових комплексів буде проводитися тільки за умови 

створення відповідної соціальної та транспортної інфраструктури (садочки, школи, лікарні, дороги).
2. Впровадження прозорої системи грантового фінансування культурних, просвітницьких та спортивних 

проєктів – театрів, галерей, фестивалей.

Молодіжні питання
Підвищити престижність професійної освіти серед молоді. Профосвіта зможе стати першим кроком на 
шляху до гідної кар’єри.

Освіта
1. Запровадити електронні підручники на цифрових планшетах для шкіл.
2. Школа має розвивати особистість кожного учня, формувати критичне мислення, давати знання і навички, 

які допоможуть знайти свою справу й місце в житті та суспільстві.

Питання громади/історичної спадщини
1. Збільшити частоту руху громадського транспорту на 30% за 5 років за рахунок купівлі нових автобусів, 

тролейбусів та трамваїв.
2. Створити та реалізувати концепцію розвитку мережі швидкісного трамваю, шляхом об’єднання 

трамвайних систем Лівого і Правого берегів Києва, будування швидкісного трамваю з Троєщини на 
правий берег.

3. Забезпечити доступність громадського транспорту та пішохідної інфраструктури для людей з 
інвалідністю, літніх людей, батьків з колясками, а також зробить доступним соціальний транспорт з 
відповідною комплектацією в кожний район столиці.

4. Створити мережу велосипедних маршрутів.
5. Розвивати мережу перехоплюючих паркінгів на ключових станціях метро.
6. Зобов’язати забудовників при будівництві житла, офісів чи ТРЦ забезпечувати забезпечувати відповідну 

кількість місць для парковок.

Безпека
1. Забезпечити розвиток муніципальної поліції та її співпрацю з Національною поліцією України.
2. Впровадити програму безпеки дорожнього руху.
3. Розробити ефективну програму профілактики злочинів: вулиці будуть більш освітленими, а встановлені 

відеокамери почнуть працювати.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без  
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю свого мера!» проводиться в рамках міжнародного проєкту «За розвиток громадянської активності дітей та 
молоді у Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти.
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10-22 жовтня 2020

«Я ОБИРАЮ СВОГО МЕРА!» –  
ІМІТАЦІЙНА ГРА У ФОРМІ ВИБОРІВ

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ У МЕРИ КИЄВА

КАНДИДАТ «Д»

Економіка
1. Київ – місто, де економіка є основою добробуту людини.
2. Стале зростання обсягів зовнішніх інвестицій.
3. Постійне зростання кількості підприємців та підприємств малого і середнього бізнесу.
4. Максимально прозорі умови для роботи бізнесу.

Соціальні питання
1. Київ – місто, зручне для життя.
2. Соціальна захищеність літніх людей та престижність роботи у бюджетній сфері.
3. Розвиток програми «Турбота».

Молодіжні питання
Виховання здорової молоді, яка є рушійною силою перетворень та майбутнім України.

Освіта
1. Ліквідація черг до дитячих садків та перших класів.
2. Підтримка нових форм шкільної та професійної освіти.
3. Запровадження щорічних Форумів вчителів Києва з метою розвитку шкільної та професійної освіти.

Питання громади/історичної спадщини
1. Київ – місто, де владою є громада.
2. Прозорість влади та відкриті процедури прийняття публічних рішень.
3. Відкрите використання публічних коштів, підконтрольність бюджету громаді.
4. Створення громадських рад при мері з питань урбаністики, житлово-комунального господарства та 

гуманітарної сфери.
5. Недоторканність пам’яток культури, історії та природи всесвітнього й національного значення та їх 

охоронних зон.

Безпека
Створення Київської муніципальної поліції.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без  
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю свого мера!» проводиться в рамках міжнародного проєкту «За розвиток громадянської активності дітей та 
молоді у Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти.
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«Я ОБИРАЮ СВОГО МЕРА!» –  
ІМІТАЦІЙНА ГРА У ФОРМІ ВИБОРІВ

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ У МЕРИ КИЄВА

КАНДИДАТ «Е»

Економіка
1. Економіка столиці і добробут громадян зростатимуть за рахунок інноваційних та сучасних галузей.
2. Тут мають бути створені нові спеціалізовані товарні та валютні біржі національного та європейського 

масштабу.
3. В Києві мають з’явитися науково-дослідницькі хаби та технопарки, в яких буде реалізований тісний 

зв’язок науки з виробництвом та розробка інноваційних рішень.
4. Київ має перетворитися на центр розвитку креативних індустрій – місце створення українського і 

світового кінопродукту, розвитку галерейного бізнесу, інноваційного дизайну, реклами та архітектури.

Соціальні питання
Людиноцентричні сервіси: медицина, освіта, екологія, здоровий спосіб життя.

Молодіжні питання

Освіта

Питання громади/історичної спадщини
1. Відкритість до чесного спілкування з людьми.
2. Щире співчуття до проблем громади.
3. Спільний пошук шляхів вирішення проблем.
4. У Києві має бути приведено у відповідність до вимог ХХІ століття і систему управління, і міське 

планування, і міські інфраструктури, і відносини всередині громади.

Безпека
Київ нашої мрії – справедливий, інноваційний, безпечний та комфортний.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без  
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю свого мера!» проводиться в рамках міжнародного проєкту «За розвиток громадянської активності дітей та 
молоді у Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти.
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