
Завдяки їй тільки у цьому році
·   відремонтовано 67 вулиць

·   вперше у новітній історії міста замощено у європейському стилі  70 дворів
багатоквартирних будинків

·   розпочато оновлення міського транспорту, закуплено  нові , 4 тролейбуси
до кінця року буде придбано ще 6

·   вперше за 20 років збудована на вул. Ковпаканова тролейбусна лінія 

· проведено реконструкцію  по вул. Серпневій, дитячого садочку
встановлено 41 дитячий та спортивний майданчик

·   значно : навчальних закладів, збільшено фінансування соціальної сфери
програм соціальної допомоги та допомоги учасникам АТО

·   cтворені та діють консультаційні органи при міському голові - експертні 
комісії, координаційні та громадські ради. Відроджена містобудівна рада, яка 
має припинити свавілля забудовників-порушників.

Ми почали оновлювати наш мікрорайон з дворів, а тепер крок за 
кроком будемо оновлювати ваші  будинки, їх покрівлю та мережі у 
підвалах, ваш дитячий садочок, школу, лікарню, наше місто.

Для цього я, разом з нашим мером О.Лисенком та іншими кандидатами від 
«Батьківщини», розробив програму, яка передбачає такі заходи:
     Для вашого будинку

1.Проведення капітального ремонту покрівель та внутрішньобудинкових 
мереж у рамках програм співфінансування вартості цих робіт та виділення по 
70 тис. грн на 400 багатоквартирних будинків щороку.

2. Щорічне відновлення роботи та ремонт 100 ліфтів
3. Підтримка створення ОСББ та будинкових комітетів для здійснення 

громадського контролю за діяльністю обслуговуючих підприємств
4.Щорічний аналіз (у тому числі з залученням громадськості) 

обґрунтованості та справедливості тарифів.
    

 Для вашої вулиці та всього міста
1.Щорічний ремонт не менше  магістральних та внутрішньодворових 300 тис. кв. м
доріг,  ремонт тротуарів.

2.Будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокоф'єва, щорічне придбання по 10 
тролейбусів та 5 автобусів
3.Відновлення освітлення у приватному секторі

4.Продовження програми благоустрою «Європейській двір» (кожного року – 
50 нових дворів), облаштування дворів дитячими та спортивними майданчиками 
(  на рік)30

Для ваших дітей
1.Щорічне надання фіксованої підтримки у розмірі 150 тис. грн кожній школі, 75 
тис. грн - кожному дитячому садочку, обладнання дитячих садочків новими 
майданчиками
2.Реконструкція спортивного комплексу «Авангард»

3.Впровадження програм ранньої професійної орієнтації молоді, особливо у 
сфері малого бізнесу та інформаційних технологій, сприяння  їх розвитку.

Для того, щоб влада рахувалася з вашою точкою зору
1.Забезпечення прозорості та зручності отримання адміністративних послуг 
(ЦНАП), впровадження в практику роботи міськради громадських експертиз 
бюджетних витрат
2.Підтримка, у тому числі фінансова, громадських ініціатив, спрямованих на 
розвиток міста та соціальний захист вразливих груп сумчан

Я буду відповідати за виконання цих заходів на території нашого 
мікрорайону: спільно з вами визначати черговість ремонтів та 
будівництва, контролювати їх виконання, ініціювати за вашими 
запитами нові зміни у вашому будинку, дворі, на вашій вулиці, у 
нашому місті

РЕАЛЬНИМИ СПРАВАМИ ОНОВЛЮЄМО НАШЕ МІСТО - 
програма змін у вашому будинку, на вашій вулиці, у нашому місті, яку 

«Батьківщина» рік тому почала виконувати разом з мером міста Олександром Лисенком



Я є депутатом Сумської міської ради лише півтора року. Ось результати 
моєї роботи за цей короткий період:

џ побудована нова тролейбусна лінія по вул. Ковпака (я був одним із ініціаторів 
цього      будівництва)

џ Встановлено сучасні дитячі майданчики:
џ 40 років Жовтня 65-43
џ 40 років Жовтня 33-35
џ 40 років Жовтня 45-21
џ 40 років Жовтня 55-53-63
џ Проведено реконструкцію внутрішньобудинкових доріг
џ 40 років Жовтня

Більш за все я ціную порядок та системну роботу, чого й добиваюся,
оновлюючи наш дитячий парк та працюючи на виборчому окрузі.

У 1996 році закінчив сільсько-господарський технікум.
У 2007 році вступив до партії «Батьківщина».
У 2008 році мене обрали голо-вою партійного осередку Курського мікрорайону.
У 2014 році закінчив СНАУ, де здобув спеціальність «Інженер-будівельник».
З 2014 - депутат Сумської міської ради.
З 2014 по 2015 рік був радником Сумського міського голови.
З 2015 року – директор комуналь-ного підприємства «Сумикомунінвест» (дитячий 

парк «Казка»).

Звіт про роботу 
Левченка Олега Олександровича

Я, Левченко Олег Олександрович, народився 28 
квітня 1977 року в місті Суми і постійно тут проживаю. Мої 
батьки все своє життя працювали на СМПО ім. Фрунзе, і саме 
вони дали мені гідне виховання та навчили бути чесним перед 
собою та людьми.

Якщо ви вважаєте, що тільки реальними справами можна 
оновити наше місто –
  візьміть паспорт, 25 жовтня
џ прийдіть на виборчу дільницю, 
џ знайдіть у бюлетені стрічку з назвою партії  та «Батьківщина»
џ віддайте свій голос за оновлення свого будинку, своєї вулиці, свого 

міста, свого життя! 
                                                 За кандидатів від  партії
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