
Р
ІШЕННЯМ міської виборчої

комісії від 23 вересня 2015 року

зареєстрований виборчий спи-

сок кандидатів у депутати

Сумської міської ради від Партії вільних

демократів. 

Партія вільних демократів у Сумах -
це команда Геннадія Мінаєва в Сумську
міську раду. 

Наша мета - підготувати місто до ро-
боти й життя в умовах децентралізації
влади і справжнього самоврядування. 

Наші завдання:

1. Дати рівні можливості розвитку всім
мікрорайонам міста, у тому числі приват-
ного сектору, шляхом фінансування їхніх
локальних проектів.

2. Скасувати з січня 2016 року
щомісячні збори коштів з батьків на по-
треби шкіл і дитячих садочків. Ремонти,
утримання, оснащення, охорона тощо
освітянських закладів - за рахунок
міського бюджету.

3. Розпочати з 1-го січня 2016 року
харчування учнів шкіл і вихованців дитя-

чих садочків виключно за рахунок
міського бюджету. 

4. Закріпити за потребами військово-
службовців статус пріоритету №1.

5. Запропонувати громаді новий шлях
розвитку пасажирського транспорту в
місті.

6. Запровадити високий стандарт
відкритого комунікаційного простору в
Сумах. 

7.  Оновити публічний простір міста,
це додасть усім нам щастя. 

Сьогодні я представляю Вам свою Ко-
манду, Доктрину та Програму. 

У Команді 21 кандидат. Якщо не врахо-
вувати лідера списку, 50 відсотків - жінки.
Я впевнений, що 47,6% жінок у команді
Мінаєва - це найвища фактична гендерна
квота по всій Україні на цих виборах. 
20 кандидатів мають вищу освіту, один її
здобуває, навчаючись у сумському виші.

Доктрина ознайомить Вас із принци-
пами, які ми сповідуємо, і відповідно до
яких, зокрема, вестимемо свою виборчу
кампанію. 

Програма нашої команди розрахова-
на на 2 роки. Усі її тези обґрунтовані та
збалансовані з можливостями міського
бюджету. 

Єдине, що залишилося, - переконати
Вас, шановні виборці, прийти 25 жовтня
2015 року на виборчі дільниці. Я знаю, які
настрої панують сьогодні в суспільстві.
Мені й самому нелегко далося рішення
йти на вибори. 

Проте зважте, що це вибори місцеві.
Вони ніяким чином не вирішують про-
блеми справедливих пенсій чи контракт-
ної армії, але вони є вирішальними щодо
шляху розвитку міста та комфортного
проживання його мешканців. На мою
думку, це дуже важливо.

У будь-якому разі, у Вас є своя особли-
ва думка щодо розвитку міста. Висловіть її
своїм виборчим бюлетенем. Так буде
правильно. 

Завжди ваш Геннадій Мінаєв

Шановні виборці! Сумчани!

ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ
КОМАНДА. ДОКТРИНА. ПРОГРАМА

С
ИТУАЦІЮ в Сумах слід змінюва-

ти, і негайно! Місту потрібна

успішна влада. 

Партія вільних демократів бере участь
у виборах депутатів Сумської міської ра-
ди, які відбудуться 25 жовтня 2015 року.
Лідер команди кандидатів у депутати,
перший номер виборчого списку партії,
Геннадій Мінаєв - міський голова міста
Суми у 2006-2013 роках. 

Геннадій Мінаєв разом з Партією
вільних демократів іде на вибори, щоб
реалізувати реформу децентралізації
влади, змінити радянську систему 
управління містом на європейську, за-
провадити інноваційні проекти, які зроб-
лять Суми успішним містом.

Команда Геннадія Мінаєва пропонує
сумчанам короткострокову програму дій.
Ми говоримо про нову якість прийняття
рішень, суспільно-політичних взаємин у
Сумах, перспективу нової якості життя. 

Містом мають управляти професійні
менеджери, найняті громадою за кон-
трактом на основі конкурсу. Репутація
цих людей не повинна викликати
суспільних заперечень. У компетенції
влади мають залишитися питання
адміністрування проектів розвитку міста,
соціально-гуманітарної сфери, ор-
ганізації життєвого простору, довкілля.
Решта функцій, повноважень і послуг має
бути делегована громадським об'єднан-
ням чи прозоро замовлена на ринку
відповідних послуг. Для спрощення про-
цесів комунікації в системі "влада - гро-

мада" мають запрацювати відкриті елек-
тронні офіси Сумської міської ради та її
структурних підрозділів.

Нашому місту потрібна Революція не-
байдужості! Її мета - подолати суспільну
апатію, зневіру в існування політиків,
спроможних на реформи. Отже, вкрай
необхідно залучити до Сумської міської
ради інтелектуальний потенціал міста,
здатний адекватно відповісти на виклики
нашої Революції небайдужості своєю си-
стемною роботою у форматі "аналіз -
прогноз - рішення". Часу на помилки не-
має! Громаді потрібні правильні рішення
влади.

Ми, команда Геннадія Мінаєва:

Уже сьогодні пропонуємо всім депу-
татським фракціям і групам оновленої
Сумської міської ради ухвалити важливе
рішення: міський бюджет має взяти на
себе всі витрати на ремонт, оснащення та
утримання закладів системи освіти. Хар-
чування дітей у школах і дитячих садочках
з 1-го січня 2016 року - виключно за раху-
нок міського бюджету. Це інвестиція гро-
мади у своє майбутнє. Це чесна підтрим-
ка кожної сумської родини. 

Відповідально заявляємо про свою
готовність до об'єднання зусиль із гро-
мадськими організаціями, професійни-
ми спілками, політичними партіями
патріотичного спрямування на основі
єдиної мети - розвитку міста Сум, безпе-
ки та підвищення рівня життя містян.

Вестимемо виборчу кампанію чес-
но, прозоро, по-європейському.

Зразки, тиражі та вартість нашої
агітаційної продукції будемо оперативно
оприлюднювати на персональному сайті
Геннадія Мінаєва. 

Повний публічний фінансовий звіт
виборчої кампанії розповсюдимо через
засоби масової інформації міста Суми до
4 листопада 2015 року.

Доктрина
Геннадія Мінаєва 

та Партії вільних демократів



Ми всі мусимо думати про майбутнє, 

бо нам доведеться провести там 

решту свого життя

Чарльз Кеттерінг

Це значить:

Уже з січня 2016 року сумчани не

платитимуть за утримання дітей у

дитсадках і школах. Жодних батьківських

коштів на ремонт приміщень, охорону,

придбання матеріалів та обладнання!

Дітей у садочках і школах годуватимуть

безплатно. Усі витрати на утримання

класів, груп, садочків, шкіл також за

рахунок міського бюджету. У сім'ях

сумчан залишатиметься 63 млн. грн.

щорічно. Місто допоможе родинам

вистояти у скрутні часи та зберегти

здоров'я дітей.

Це значить:

Передати право громаді міста Суми

самостійно визначати пріоритети на 

витрату 10% бюджету розвитку міста

щорічно. Це експеримент, який за

декілька років змінить поведінку жителів

міста. Це виклик економічній кризі і кризі

довіри один до одного самих членів гро-

мади. Міська рада адмініструватиме цей

бюджетний процес як діалог. Буде створе-

но комунікаційний сайт www.MySumy.Ua,

куди користувачі зможуть завантажувати

свої проекти розвитку міста, де обговорю-

ватимуть їх і голосуватимуть за ті, які за-

слуговують на фінансування в наступному

році. Проекти пройдуть слухання в бюд-

жетно-плановій комісії за участю ініціатора

ідеї, потім їх представлять на засіданні

міської ради.

Практика спільного бюджетування

зростає в усій Європі. Кількість міст зі

спільними бюджетами зросла з 300 у

2010 році до 1400 у 2015 році, і вона й

далі стрімко йде вгору.

Адміністрування спільного бюджету-

вання розпочнеться у травні 2016 року. 

І вже в 2017-му сумчани матимуть мож-

ливість витратити 5% бюджету розвитку

на локальні проекти своїх мікрорайонів.

Щороку видатки на ці проекти будуть

збільшуватися на 1% і сягнуть 10% бюд-

жету розвитку міста.

На сайті міської ради запрацює в ре-

жимі онлайн система звітності за кожним

рухом бюджетних коштів. Мешканці ба-

читимуть усі рахунки та фінансові зо-

бов'язання, підписані міським головою та

іншими розпорядниками коштів, через

одну годину після прийняття рішення "До

сплати".

Протягом 2016 року ми впровадимо

в життя систему електронних закупівель

обладнання, робіт та послуг за бюджетні

гроші для всіх розпорядників коштів

міської ради.

За два роки на основі активного вико-

ристання інформаційно-комунікаційних

технологій ми адаптуємо внутрішню сис-

тему електронного документообігу мерії

для впровадження зовнішнього тотально-

го електронного врядування. Мешканці

Сум отримуватимуть усі необхідні їм

інформаційні послуги та довідки через ме-

режу Інтернет, не виходячи зі своєї оселі.

Відповідно скасуємо практику так

званих "депутатських грошей" для за-

побігання політичній корупції. Депутати

публічно лобіюватимуть інтереси свого

округу через проведення депутатських

бюджетних дебатів.

Крім того, міська рада з 2016 року не

фінансуватиме висвітлення своєї діяль-

ності у засобах масової інформації у

формі реклами. Це нудно й неефективно,

а коштує місту понад мільйон гривень.

Це значить:

Солдати та офіцери 27-ої

реактивної та 58-ої загаль-

новійськової бригад Зброй-

них сил України, які захища-

ють Суми на східному кор-

доні, - наш беззаперечний

пріоритет. Ці сумські

військові формування мати-

муть переважне фінансуван-

ня з міського бюджету. Гро-

мада виділятиме земельні

ділянки та замовлятиме

будівництво житла для всіх

сумчан - захисників України.

Міська рада запровадить

практику безоплатного

проїзду в громадському

транспорті для військових. А

всі ми повинні мати за честь

зробити найменшу послугу

людині, яка боронить нас від

агресора. 

У найближчі десятиліття не можна

відкидати загрози тривалої масштабної

агресії з боку Росії, тому в Сумах не-

обхідно добре підготувати й розгорнути

війська територіальної оборони за зраз-

ком швейцарської армії. Ми зробимо

все, щоб не допустити у Суми війська

Путіна. Слід активно залучати особовий

склад військових бригад до впроваджен-

ня програм патріотичного виховання у

сумських школах.

Нам потрібно зберегти історичні

символи та працювати на європейську

перспективу. На площі Незалежності у

Сумах має постати пам'ятник засновнику

міста Герасиму Кондратьєву.

Слід відновити в новому європейсько-

му форматі фестиваль духової музики

"Сурми України". Унікальність фестива-

лю - поєднання музичної майстерності та

військової доблесті.

Необхідно активізувати практику ви-

користання Європейського прапора в

усіх установах та організаціях міста. Це

обов'язково для європейського міста.

Вільне місто Суми

Відкритий бюджет
Усі сумчани братимуть участь у розподілі міського бюджету

Сумська родина
Громада підтримає кожну свою дитину

Вільна людина - сильна громада
Ми - вільні люди і здатні боронити себе, свої родини, своє місто

ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ
КОМАНДА. ДОКТРИНА. ПРОГРАМА

Якщо Вас хвилює Ваше майбутнє, прочитайте цю програму розвитку Сум
Геннадія Мінаєва і Партії вільних демократів



ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ
КОМАНДА. ДОКТРИНА. ПРОГРАМА

Це значить:

Для вирішення про-
блеми пасажирських пе-
ревезень у місті ми буде-
мо ініціювати створення
Публічного акціонерного
товариства "Сумська па-
сажирська транспортна
компанія". Кожна сумська
родина стане акціонером
цієї компанії - усі 268 ти-
сяч сумчан будуть рівними. Коли ринок її
пасажирських перевезень сягне 75% від
загального пасажиропотоку в місті, кож-
ному акціонеру одразу виплачуватимуть
дивіденди. 

Місту необхідно провести новий
транспортний конкурс восени 2016 року
виключно під автобуси типу і класу City
Bus "Solaris" з газовою системою жив-
лення LPG Євро-4 - жодних "Рут", "Бог-
данів" та іншого "мотлоху"! 

Сумська пасажирська транспортна
компанія має взяти участь у цьому кон-
курсі, тобто бути у всеозброєнні до умов
конкурсу. Тариф на пасажирські переве-
зення для ПАТ СПТК - вільний, тобто та-
кий, який при ефективному та прозорому
керуванні компанією забезпечить випла-

ту дивідендів містянам-акціонерам на
рівні 15% у рік.

Уже сьогодні потрібно планувати ви-
датки з бюджету розвитку на транспорт з
розрахунку розвитку не на тролейбуси,
система роботи яких захаращує місто
стовпами, дротами та розтяжками. Світ
швидко змінюється, і найновіші техно-
логії стають доступними. Через 5-7 років
місто може переходити на електроавто-
буси. Ми не наскільки багаті, щоб інвес-
тувати в технології минулого.

Особливий пріоритет - це аеропорт
"Суми", який повинен працювати на місто
і має бути модернізований зовнішнім інве-
стором до 2020 року. Це необхідна умова
розвитку не тільки Сум, а й Сумської об-
ласті на довгострокову перспективу.

Це значить:

Ми збудуємо єдиний інформаційний
простір у Сумах - не за аналоговими, а за
цифровими правилами. Міська рада за-
безпечить безкоштовний Інтернет на
всьому громадському просторі Сум.

Паралельно з запуском 3G мобільно-
го зв'язку у місті підключимо міську раду
до цифрового сервісу SeeClickFix - інте-
рактивної веб-сторінки, яка дозволяє
користувачам повідомляти про некри-
тичні проблеми в їхніх мікрорайонах -
розбиті вуличні ліхтарі, необхідні
пішохідні переходи, зайві графіті,
аварійні дерева та ін. 

Через сервіс SeeClickFix людина з
мінімальною затратою енергії і зусиль
повідомляє про проблеми міського сере-
довища. Заявка надходить у систему
контролю, до якої мають доступ пред-
ставники влади, і власне на саму відкри-
ту сторінку. Після розв'язання проблеми
зазначена тема буде "закриватися".
Сервіс покликаний не стільки будувати
відповідальний уряд в громадах, скільки
сприяти побудові комунікаційного во-
лонтерства. Це об'єднання громадян у
спільноту, яка змушує владу дотримува-
тися законів та обіцянок, а іноді і допома-
гає самим громадянам домовлятися про
усунення проблем. 

Аналоги у Великій Британії -
www.fixmystreet.com та Ірландії -
www.fixyourstreet.ie, які були нещодавно
запроваджені, і які суттєво змінюють
спілкування жителів міста з владою. 

Ми запровадимо новий формат гро-
мадських слухань з жителями міста за
технологією town hall meeting - формат

громадських слухань XXI століття. У пер-
спективі наступних 2-3 років - доведемо
громадські слухання в місті до повністю
електронної форми через спеціальні ци-
фрові програми.

Наявність у міському менеджменті ци-
фрових комунікаційних сервісів вирішу-
ватиме для будь-якої влади ключову про-
блему - довіри між нею та активними
представниками громади. Громадяни
хочуть, щоб їхні думки були почуті. Гро-
мадянам потрібні механізми відкритих
комунікацій. І багато ініціатив сумчани
робитимуть самі як волонтери, при-
наймні якщо влада не буде заважати. 

За цим стоїть відкритість для обгово-
рення і прийняття ідей, публічність
діяльності самої влади, збільшення
суспільної довіри, публічна експертиза
міських ініціатив, щоб уникнути можли-
вих помилок. 

Це значить:

Добре облаштовані
публічні місця відпочинку так
багато значать для здорової ат-
мосфери міста. У 2016-2017
роках велосипедними маршру-
тами ми поєднаємо основні
гуртожитки сумських вишів із
зоною відпочинку біля озера
Чеха та центром міста.

Пішохідний простір - най-
важливіша частина міста. Нам
має бути приємно ходити
пішки. Протягом двох років усі
тротуари основних пішохідних
магістралей міста будуть відновлені,
включаючи підходи до всіх дитячих садків,
шкіл, поліклінік, лікарень, інших бюджет-
них установ.

Життєвий простір міста і людини
має сяяти чистотою. По-перше, нова
концепція поводження з твердими побу-
товими відходами дозволить повністю
скасувати плату за їх захоронення та 
частково - за вивіз відходів. Натомість
компанії будуть купувати у сумчан нехар-
чове побутове сміття через організовані
пункти прийому вторинної сировини. По-
друге, ми пропонуємо новий формат
озеленення міста. Хвойні, а також липи,
клени, каштани замінять усі тополі в місті. 

Публічний простір міста також
потрібно змінювати. Наприклад, вулиця
Героїв Сталінграда недооцінена з погляду
організації життєвого міського простору. 

З часом на неї можна буде вивести ес-
планаду з району ТЦ "Лавина". Цей
міський простір буде мати дух творчості та
пасіонарності, а не нагадуватиме цвин-
тар, як зараз. Її оновлені тротуари з
освітленням та лавками для відпочинку
з'єднають два міських парки особливим

пішохідним маршрутом повз фонтани
"Європейський" і "Садко". Під час особли-
вих святкувань проїжджа частина вулиці
буде пішохідною, як Хрещатик у Києві, від
Покровської площі до садиби родини Ха-
ритоненків. 

Колишній Миколаївський лужок нині
ідеально підходить для парадів за участі
наших військових бригад, військової
техніки, військових оркестрів. Ми ро-
зуміємо, що це незвичний погляд на Су-
ми, але після кількох проведених парадів
військових оркестрів там сформується
особлива аура - аура майбутнього.

У Сумах є всі необхідні та достатні
умови для реалізації вуличних арт-про-
ектів. Наше місто має шанс стати базовим
для апробації такого інноваційного на-
прямку в мистецтві. Міська рада запропо-
нує Міністерству культури України підпи-
сати угоду про такий статус міста Суми.

У 2016 році ми підготуємо земельну
ділянку, виготовимо проектно-кошторис-
ну документацію, а у 2017 році побудуємо
екстрим-скейт-парк на вулиці Нижньохо-
лодногірській, навпроти колишнього клу-
бу юних техніків.

Це значить:

Суми проголошують остаточний
відхід від радянської системи управління
містами. Міська рада поступово відмо-
виться від участі в бізнес-процесах. 

Комунальні підприємства слід прода-
ти на відкритих аукціонах відповідальним
та спроможним інвесторам, які матимуть
стратегічні плани розвитку відповідних
сегментів сервісу. У місті залишаться
тільки невеликі комунальні підрозділи
для оперативного обслуговування до-
рожньої, освітлювальної та іншої інфра-
структури.

Міська рада ініціюватиме продаж ко-
мунальних приміщень та іншого майна на
прозорих і чесних умовах через відкриті
аукціони. 

Отримані від відчуження активів кошти
мають бути спрямовані на будівництво
громадських зон відпочинку, спортивних
споруд, відновлення річок та озер міста.
Це дасть можливість місту в майбутньо-
му розраховувати на новий статус - міста
річкового курорту.

Крім того, ці кошти мають вкладатися
у проекти з енергозбереження та енер-
гоефективності міських бюджетних за-
кладів - дитячих садків, шкіл, лікарень та
інших установ. Реалізацією цих програм
громада міста може впевнено протисто-
яти підвищенню цін на енергоносії. Інак-
ше, в умовах децентралізації, - дефолт та
загибель.

Міська рада не буде втручатися у
відносини між постачальниками житло-
вих послуг та мешканцями. Це мають бу-
ти взаємини без посередників, тільки на
основі укладених угод.

Продати все, крім совісті
Суми - місто з сучасною системою управління

Місця щасливих людей
Неформальні громадські місця, парки, сквери,

велодоріжки, вуличне мистецтво додають людям щастя Новий цифровий світ 
Цифрові технології змінять комунікацію влади і громади

Транспортні інвестиції
Ми не будемо заручниками маршрутного бізнесу

І ми це впровадимо
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