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Ірина
ЯРЕМЧУК
Ми працюємо для того, щоб Тернопіль
став містом щасливих сімей, аби людям
було тут зручно, безпечно та комфортно.
Щоб нове життя з’являлось в гідних умовах, а матері та немовлята отримували в
пологових увагу та належне забезпечення.
Щоб батьки могли спокійно віддавати діток в садочок чи школу, без проблем з переповненими групами, відсутністю місць чи
поборами. Щоб тернополяни могли знахо-

дити достойну роботу в рідному місті, а не
змушені були їхати за кордон, щоб забезпечувати сім’ю. Бо хіба можуть сім’ї бути щасливі вдалині від рідних, не бачачи, як зростають їхні діти? Ми хочемо, щоб тут були
чіткі та прозорі умови для інвесторів та підприємців, які створять нові робочі місця та
розвинуть економіку, а не відкати та хабарі.
Щоб в Тернополі було спокійно безпечно
та зручно всім, від діток до літніх людей.
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Тому наша програма складається
з трьох напрямів — прозорість та чесність, безпека та комфорт, розвиток
та гармонія. У цьому номері газети
ми з командою ознайомлюємо вас
з програмою Української Галицької
Партії для Тернополя.
Ірина Яремчук,

кандидатка в мери міста, громадсько-політична
діячка, заступниця голови Політради УГП
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“ПРОЗОРІСТЬ ТА ЧЕСНІСТЬ”
Захистити зелені зони
конна зміна генплану — справжній шок для
громадськості та архітекторів, які вболівають за обличчя міста.

Іван
КІЗЮК
голова Тернопільської міської організації УГП.
Кандидат від Української Галицької Партії
Округ №4 (6-й магазин, Текстильник, Тарнавського, Злуки, частина Сонячного)

Всупереч усім законам здорового глузду,
Тернопіль цілеспрямовано знищують. Масові забудови зелених зон Тернополя і неза-

На вулиці Живова – суцільний базар і затори, за «Збручем» звели два житлові будинки на
території парку, зіпсовано Привокзальну площу, яка, фактично, є візитівкою міста, скандальні забудови парків.
Ви тільки подумайте: з 2010 року 12 гектарів
парку Нацвідродження вже забудували! Думку
громади ніхто не слухає. Ніхто не оглядається
на закони. Все просто: планують спорудити
паркінг чи соціальний комплекс, а натомість
виростає готель чи багатоповерхівка.
Так не має бути. Ми всі це розуміємо. Спільно з громадськими активістами та політиками,
нам вдалося знайти суттєві порушення в до-

кументах на будівництво, зупинити деякі незаконні забудови. Наприклад, на Стадникової
вдалося нам зберегти сквер.
Що робити, аби у Тернополі не знищували парки та сквери? Все просто: визначити
межі усіх парків міста, врегулювати це документально. Щоб у парках не будували заклади
харчування, футбольні школи та багатоповерхівки.

В Українській Галицькій
Партії захист та збереження навколишнього середовища є одним із пріоритетних напрямків діяльності.

Тернопіль зручний для пішоходів,
пасажирів та водіїв
Незадовільний стан маршруток і високі
тарифи на перевезення – болюча тема для
Тернополя. Основне навантаження пасажироперевезень необхідно покласти на тролейбуси та автобуси та збільшити наявний
парк. Маршрутки повинні залишатися, як
додатковий вид транспорту, що забезпечує
перевезення пасажирів у час «пік». Ми переглянемо графік руху громадського транспорту, зокрема, початок роботи його слід
встановити з 6.00, а закінчення – близько
півночі, адже часто люди не мають чим добратись на ранні зміни, або з вечірніх.
Ми змінимо систему роботу з перевізниками, запровадивши розрахунок, який залежатиме від кілометражу. Зараз перевізники борються за злакові маршрути, а у вечірній час
передчасно зїжджають з рейсів. Управління
слідкуватиме за дотриманням графіку та інтервалів руху, а перевізники отримуватимуть кошт
лише за реально відпрацьовані кілометри.

Збільшення кількості приватного транспорту призвело до проблем «тягучок» та хаотичного паркування. Місця для паркування на
прибудинкових територіях мають бути впорядковані, а при плануванні сучасної житлової забудови слід визначити місця для облаштування багатоповерхових підземних та наземних
паркінгів. Щодо усунення заторів та «тягучок»
на центральних вулицях міста, то тут необхідно відрегулювати автопотік з погодинним графіком руху для приватного транспорту. Також
переглянути вуличну розмітку, спрямувавши
рух транспорту у вигідному напрямку. Важливо відрегулювати роботу світлофорів у різні
години доби та раціонально спрямувати автопотоки.
Тернопіль повинен бути зручним для пішоходів, велосипедистів, пасажирів громадського транспорту, а тоді вже й для власників
приватних автівок.

Василь
КОГУТ
громадський та культурний діяч, економіст, директор Центру соціального обслуговування Великогаївської сільської
ради, засновник культурного товариства “Вертеп”.
Кандидат від Української Галицької Партії
Округ №3 (Східний, Старий Парк, Канада)

Тариф на комунальні послуги розраховується шляхом визначення його собівартості,
від цього слід відштовхуватись. Монополія
веде до завищених тарифів, тому ми зробимо ринкові умови для надавачів комунальних послуг. На ринку комунальних послуг
має бути прозорість та конкурентні умови.

Покращення міської екосистеми

Лілія
КЕКІШ
начальниця загального відділу Тернопільської
районної ради.
Кандидатка від Української Галицької Партії
Округ №1 (Дружба, Кутківці, Пронятин і приєднані села
(Вертелка, Глядки, Городище, Іванківці, Кобзарівка,
Курівці, Малашівці, Носівці,Плесківці, Чернихів)

В Тернополі є проблема свідомого поводження з побутовими відходами, які зараз не сортуються, не переробляються, а
бездумно вивозяться в село Малашівці, де
є споруджена сміттєпереробна лінія. Її обслуговує фірма «ЕКО-ЛІДЕР Т». Їй надано в
оренду міське сміттєзвалище на 49 років
без аукціону, а сміттєпереробна лінія так і
не запрацювала. Ми пропонуємо не просто
вивозити сміття, захаращуючи навколишнє середовище, адже все може закінчитись
тим, що нікуди буде його складати. Ми маємо заохотити людей жити свідомо, сортувати відходи та забезпечити їх перероблення.
Відтак, вартість вивезення відходів для людей, які сумлінно їх сортують, має бути найнижчою.
Тернопільський житловий фонд потребує

модернізації. В світі давно використовують
альтернативні джерела енергії для здешевлення вартості та через екологічність. Тому ми
модернізуємо очисні споруди на комунальних
та інших об’єктах міста. Також облаштуємо дахові сонячні електростанції на об’єктах комунальної власності міста. Модернізуємо систему
гарячого водопостачання міста з можливістю
використання сонячної енергії.
Окрім цього, ми маємо нарешті подбати
про очищення Тернопільського ставу. Про
це говорять роками, втім, щоліта вода у ставі
стає яскраво зеленою, а запах розноситься на
пів міста. Оздоблювати набережну і встановлювати там вертикальне озеленення це, звісно, добре, але в першу чергу слід розв’язати
проблему озеленення Тернопільського ставу,
а також зупинити незаконний злив каналізаційних стоків.
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“БЕЗПЕКА ТА КОМФОРТ”
Інфраструктура для сімей
Важливо, щоб тернополяни у рідному
місці відчували себе потрібними, знали, що
вони в безпеці, а середовище та всі служби були дружніми. Зараз місто погано пристосоване для сімей з дітьми та для людей з
інвалідністю, це відчуєш тільки тоді, коли сам
отримаєш травму чи в тебе з’явиться дитина і
ти намагатимешся з нею пересуватись містом.

Світлана
РАСЕВИЧ
акушер-гінеколог Тернопільської міської комунальної лікарні №2 та медичної лабораторії “Панакея”.
Кандидатка від Української Галицької Партії
Округ №5 (Аляска, Тинда, 6-ий мікрорайон, Київська,
15 квітня)

Бар’єри всюди — від комунальних установ,
де нема місць для візочків, до міських маршруток та парків. Ми з командою Української Галицької Партії кілька років працюємо для того,
щоб зробити місто більш дружнім для сімей з
дітьми. Так, ми створили інтерактивну карту із
закладами для сімей з дітьми, видали “Батьківський довідник”, працювали над покращенням
умов у пологових.

Ми впровадимо європейську модель просторового планування, яка базуватиметься на
створенні комфорту для пішоходів, людей з
інвалідністю та батьків з дитячими возиками,
після них – для велосипедистів, потім – для користувачів громадського транспорту, і лише
насамкінець – пасажирів таксі і власників приватного автотранспорту.
Подбаємо про комфорт в темну пору доби,
забезпечимо якісне освітлення та цілодобове
відеоспостереження. Удосконалимо роботу
муніципальної поліції, забезпечимо муніципальною вартою масові заходи та громадські
місця.
Жити і творити можна тоді, коли забезпечені базові потреби, людям зручно та добре. Тернопіль має стати безпечним та комфортним містом для сімей

Охорона здоров’я
Почати зміни потрібно із комплексного
аудиту медичної галузі міста, а далі втілювати один із принципів Української Галицької
Партії — гроші ходять за людиною, в даному
випадку за пацієнтом. Це створить чесні та
прозорі умови, сприятиме здоровій конкуренції серед лікарів та медичних закладів.
Ми покращимо інформування тернополян
про стан справ в охороні здоров’я міста. У час
реформи та пандемії коронавірусу містяни не
мають повної інформації про те, що робити,
куди звертатися, як себе вести, що часто створює паніку, або ж є причиною того, що людина
звернулась до лікаря запізно.
Українська Галицька Партія за відкритість та
прозорість в сфері охорони здоров’я. В програмі ми передбачили забезпечення відкритого
доступу до публічної інформації медичних за-

кладів міста з обов’язковим публічним висвітленням усієї інформації про наявність робочих
місць на веб-сторінці міського управління охорони здоров’я.
У Тернополі проблема з закладами реабілітації, тому своїм завданням бачимо розвиток
закладів психологічної, фізіотерапевтичної реабілітації для жителів міста та області. В першу
чергу це часники війни, люди з інвалідністю, а
також люди, люди, які важко перенесли коронавірусну хворобу.

Щаслива сім’я — здорова
сім’я, тому охорона
здоров’я це
пріоритетний напрям
для нашої команди

Олег
П’ЯТНИЧКА
завідувач хірургічного відділення поліклініки №2, засновник
та головний лікар медичного центру “Паракліт”.
Кандидат від Української Галицької Партії
Округ №3 (Східний, Старий Парк, Канада)

Гідні умови в пологових
Тернополянки надихаються історіями
про турботу та сервіс в заморських пологових, дехто навіть спеціально накопичує гроші, щоб народжувати там, де можна бути
спокійною за себе та немовля. Та прийшов
час робити нормальні умови в Тернопільських пологових для всіх.

Анна
ВОЙТОВИЧ
голова Тернопільської обласної організації Української
Галицької Партії, засновниця та голова ОСББ, співкоординаторка ініціативи “Право на гідні пологи”.
Кандидатка від Української Галицької Партії
Округ №2 (Центр міста, Оболоня, Цукровий, Новий Світ,
Комбайновий завод)

Матеріально-технічну базу в пологових будинках слід покращити. Нове життя має з’являтися в гідних умовах. Породіллі скаржаться
на погане харчування, зношені санвузли, відсутність окремих душових кабінок. Ми зібрали прогресивних активісток, молодих мам, та
лікарів, щоб об’єднати зусилля для боротьби
за сучасні і комфортні умови у пологових Тернополя. Наша ініціатива «Право на гідні пологи» об’єднала десятки фахівців з різних сфер,
напрацювання ми з командою збираємось втілювати в пологових.
Будемо покращувати комунікацію між лікарями і породіллями, вибудовувати стосунки, що базуються на довірі. Працюватимемо з

представниками МОЗ, тернопільськими лікарями, породіллями, активістами.

Фінансування пологових
має бути відкритим, інформація про всі закупівлі — доступною. Жінки народжуватимуть в
хороших умовах, добре
харчуватимуться, матимуть можливість користуватись в пологових елементарними побутовими
речами. Нове життя має
з’являтись в атмосфері
любові, поваги і гідності.
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“РОЗВИТОК ТА ГАРМОНІЯ”
Робочі місця та достойна оплата
прогресивна та чесна податкова політика,
доступне кредитування, мінімум бюрократичних перепон. А ще тернопільські підприємці мають знати, на що саме витрачаються
їх податки. На ремонт доріг, шкіл, культосвітніх закладів, чи на дешевий піар влади напередодні кожних наступних виборів.

Михайло
РАТУШНЯК
лідер списку команди Української Галицької
Партії на виборах до ТМР, підприємець, меценат,
громадський діяч

Я бачу тільки один шлях для побудови основи успішної економічно сильної України
– становлення середнього класу. Це – потужна державна підтримка і сприяння розвитку
підприємництва на місцевому рівні, гнучка

Так український бізнес може стати соціально відповідальним, підприємці, відчуваючи підтримку влади, самі стануть опорою для інших.
Потужні інвестори в Тернопіль не заходять і
на це є свої причини, бізнес цікавлять прозорі
та зрозумілі правила гри, а не відкати та хабарі
місцевим чиновникам. Черги заробітчан на кордонах все зростають. Бо не існує у нас сприятливих умов для їх повернення, бо влада нічого не
робить для того, щоб люди залишалися тут – в
Тернополі. Щоб вони могли знайти гідну роботу
і отримувати за неї належну зарплату. Щоб без

проблем зуміли почати власну справу.
Ми підтримуватимемо бізнесові структури, які займаються встановленням, виробництвом, розподілом і продажем електроенергії, виробленої з альтернативних
джерел енергії.
Розвиватимемо кооперативну мережу
із заготівлі, переробки і транспортування
залишків сільськогосподарської продукції, виробленої на присадибних та дачних
ділянках.
Запровадимо спеціальні програми підтримки підприємництва для окремих груп
населення.
Ми подбаємо про створення здорового
бізнес-середовища, запропонуємо чесні
та прозорі умови для бізнесу, згуртуємо
навколо себе соціально відповідальних
підприємців.

Розвиток освіти
Розвитком освіти в Тернополі, схоже, займаються більше батьки, ніж влада, і це потрібно міняти. Ремонти у школах мають проводитись за гроші платників податків, а не
батьків. Українська Галицька Партія має напрацювання в освітній сфері, ми вважаємо,
що фінансування освітніх закладів має бути
прозорим.
Переповненість груп у садочках та величезні
черги, цю проблему теж можна було б вирішити, якщо правильно розставити пріоритети. В
Тернополі не відкриваються нові школи чи садочки, зате з’являються нові фонтани, арки у вигляді сердець чи недолугі клумби. Але що може
бути важливішим, ніж освіта наших дітей?
Така ж ситуація із вчителями та викладачами – невмотивовані, розчаровані у професії, бо

мріяли стати авторитетом для батьків та дітей,
а їх змушують шукати додаткових заробітків та
просити гроші на штори та ремонти.
Все що потрібно – запустити механізм
конкуренції в освітню сферу. Як? Прозорі
та відкриті конкурси на посади директорів. Удосконалення системи підвищення
кваліфікації педагогів, гідні умови для
освітян. Впровадження системи «Гроші за
дитиною», коли батьки зможуть обрати
освітній заклад для дитини, стимулюватиме здорову конкуренцію та сприятиме
розвитку. Принцип «зрівнялівки» не стимулює до якісних змін. А зміни потрібні!
Ми вважаємо, що навчальні заклади мають бути комфортними для батьків, учнів, та передовсім – дітей.

Світлана
ШПИЛИК
кандидатка економічних наук, доцент ТНТУ ім. І.Пулюя.
Кандидатка від Української Галицької Партії
Округ №1 (Дружба, Кутківці, Пронятин і приєднані села
(Вертелка, Глядки, Городище, Іванківці, Кобзарівка,
Курівці, Малашівці, Носівці,Плесківці, Чернихів)

Християнство — правильна основа
Більшість негативних явищ у суспільстві
та нашому місті — наслідки неправильного
виховання, незакладених вчасно правильних цінностей, недостатньо високі моральні
якості. Ми — християнські демократи, тому
вважаємо, що правильні принципи зможуть
допомогти не тільки розбудувати наше місто,
а й закласти правильну основу та виховати наступне покоління патріотів, інтелігентів, свідомих та правильних людей.

Діана
КОНДРА
вчителька основ християнської етики, історії та правознавства.
Кандидатка від Української Галицької Партії
Округ №5 (Аляска, Тинда, 6-ий мікрорайон, Київська,
15 квітня)

Візія партії щодо пріоритетних напрямів розвитку Тернополя базується на світоглядних засадах християнської демократії. Тернопіль має
стати містом гідного життя, базованого на довірі,
чесності, взаємоповазі. Ми за традиційні цінності,
вважаємо, що християнство — основа, яка закла-
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дає правильну базу.
Християнській етиці в школах — бути. Дехто
вважає, що предмет цілковито пов’язаний з вивченням молитов і плутає його з катехизмом, але
це не так. Християнська етика це вкрай важливий
предмет, який у віці, коли формуються цінності
людини, може закласти правильний фундамент.
Школа має давати базу, сформувати світогляд,
навчити відрізняти добро від зла. А християнська
етика це своєрідний моральний кодекс.
Ми вважаємо, що справедливе розв’язання соціальних та економічних проблем можливе при дотриманні християнських принципів.Українська Галицька Партія за сімейні
цінності, тому ми працюватимемо для зміцнення авторитету інституту сім’ї, популяризації материнства та батьківства.
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