З цим гаслом партія
“Відродження” йде на вибори.
Який зміст ми вкладаємо у це гасло?
І. СЛУЖИМО ДЕРЖАВІ
Основу партії “Відродження” складають
представники залізничної галузі. Залізничники,
як і військові, завжди перебували на особливому становищі у державі. Ми ставимо інтереси
держави вище за приватні. Ми стоїмо на сторожі інтересів держави незалежно від того, яка
адміністрація перебуває в даний момент при
владі.
Партія “Відродження” зберегла кращі риси,
притаманні працівникам залізниці з їхнім почуттям відповідальності, дисциплінованості,
самовідданого служіння інтересам суспільства.
Саме тому партія “Відродження” ставить перед
собою мету боротися за наведення жорсткого
порядку в країні, за сувору дисципліну і неухильне дотримання законів. Закон – один для
всіх! Дисципліна – понад усе! Тільки так, мобілізувавши всі сили і навівши жорсткий порядок,
Україна зможе не лише вийти з нинішньої кризи, але й зуміє виконати ті надскладні завдання, котрі ставить перед нею сьогодення.
Наша чітка державницька позиція і принциповий курс на наведення в країні дисципліни
та диктатури закону приваблюють до партії
“Відродження” представників різних верств
суспільства. Сьогодні партія об’єднує професіоналів із різних галузей суспільного і господарського життя країни: політиків, управлінців, економістів, лікарів, учителів, фермерів,
державних службовців та робітників.

II. ПРАЦЮЄМО ДЛЯ НАРОДУ
Партія “Відродження” – партія конкретних
справ.
Представники нашої партії ніколи не займалися політиканством, а завжди втілювали у
життя реальні проекти: будували підприємства,
школи, лікарні, розвивали транспортну інфраструктуру, забезпечували людей роботою
з гідною зарплатою та пристойною пенсією.
Зразком у цьому для нас був і залишається
засновник партії – Георгій Кірпа. Саме тому
сьогодні партія активно включилася у місцеві
вибори. Адже місцеві органи влади вирішують
якраз конкретні проблеми, із якими щодня стикаються люди, а члени партії “Відродження” та
наші симпатики – це професіонали, які вміють
і хочуть чесно працювати. Це люди, які хочуть
дисципліни, порядку і чітких правил гри, які

Тираж 34 118.
Замовлення 1561.

Зверстано у комп’ютерному центрі
редакції газети
“Львівський залізничник”.

можна забезпечити на місцевому рівні, якщо
діяти так, як звикли наші партійці – професійно,
дисципліновано і порядно.
“Відродження” – партія, яка стоїть на державницьких позиціях. Якщо одні або ж інші
парламентські та навіть непарламентські партії відстоюють інтереси певних олігархічних
груп і перебувають на утриманні олігархів, то
партія “Відродження” виникла в середовищі
людей, які представляють залізницю, що є становим хребтом держави. І тому “Відродження”
– справді державницька партія, яка не представляє інтересів жодного клану, а найвище
ставить – служіння Україні.
Львівська обласна організація партії
“Відродження” реалізує у своїй роботі кілька
пріоритетних напрямків, які чітко вкладаються в
рамки основних засад державної політики в нашому регіоні. “Відродження” протягом багатьох
років надає підтримку мешканцям Львівщини,
які постраждали від стихійних лих, у тому числі
паводків, злив та ін. Це – відбудова та відновлення територій, споруд, житла, що зазнали
руйнації, матеріальна і фінансова допомога
людям, забезпечення речами першої необхідності, психологічної реабілітації, відновлення
інфраструктури тощо.
Другим пріоритетом у роботі “Відродження”
на Львівщині є опіка та благодійна допомога
дітям-сиротам та дітям із неблагополучних сімей. Ми взяли під свою опіку кілька сиротинців
та інтернатів.
Постійну увагу партія “Відродження” надає
підтримці освітній галузі та розвитку мережі освітніх установ в області.
Патріотичне виховання молоді, збереження
та розвиток державницьких і національних традицій ми розглядаємо як важливий пріоритет у
діяльності “Відродження”. Минулого року саме
наша партія доклала чимало зусиль до будівництва меморіалу загиблим борцям за волю
України у селі Стрілки. Члени “Відродження”
брали активну участь у дослідженнях і роботах з
ідентифікації та перепоховання людей, загиблих
від рук енкаведистів, останки яких були знайдені
в районі залізничної станції Підзамче у Львові.
Ми стараємося підібрати до своїх виборчих списків, а також висунути від партії
“Відродження” по мажоритарних округах порядних професіоналів, які з найкращого боку зарекомендували себе в тих громадах, до органів
влади яких вони балотуються.

Кандидат у депутати Львівської міської
ради, головний лікар Клінічної лікарні
Львівської залізниці Ольга ПАЛІЙ:

“Міцне здоров’я
суспільства – складова
успішного розвитку
кожної держави”
– У медицині я працюю
ось уже майже 30 років, тож
є певний досвід, який може
бути корисним у впровадженні
тих напрямків розвитку медицини, які, на мій погляд, на
сьогоднішній день є кращими.
Вони успішно впроваджуються
у нашій лікарні і в роботі залізничної медицини загалом.
Багатьом відомо, що медичне
забезпечення залізничників на
сьогоднішній день є кращим,
ніж у місті. Це і наявність ліків,
і належне харчування, і обслуговування, і кваліфіковані кадри. На таке медичне обслуговування
заслуговують усі жителі Львова та інших міст.
Скажу відверто, медиків, які прагнуть якісно робити свою роботу, прийшли у медицину за покликанням, видно відразу. Так
само, як відразу видно тих, хто прийшов у медицину на заробітки, бо що б ми не говорили, є чимало таких людей у кожній спеціальності. Тож для лікаря від Бога нема більшого задоволення,
ніж бачити, що людина йде додому здорова, у хорошому настрої.
Тому я переконана, що в державі буде порядок тоді, коли кожен
на своєму місці буде виконувати роботу дуже добре. Не критикувати когось, не вважати, що хтось робить гірше, головне – робити добре свою роботу. І, звичайно, ділитися успішним досвідом з
іншими. Наприклад, наша лікарня впродовж багатьох років працює зі страховими компаніями. Зрозуміло, що на сьогоднішній
день, коли стали дорогими фактично всі види послуг, у тому числі і медичних – діагностика, лікування, сучасна апаратура – держава не спроможна якісно забезпечити всім громадянам такий
вид допомоги. Нині ведеться дуже багато розмов про медичне
страхування, про реформування медицини тощо, але, крім нескінченних розмов, не видно якихось реальних кроків. Тому серед програмних засад я, як кандидат у депутати міської ради,
пропоную запровадження трьохступеневої системи медичного
страхування. Перший ступінь – обов’язкове державне страхування, яке охоплює всі категорії громадян і в першу чергу дітей,
інвалідів, пенсіонерів, які потребують невідкладної допомоги,
коли є випадки гострого захворювання. Другий – страхування за
рахунок працедавців. Тобто кожне підприємство чи навіть маленька фірма (до речі, приватні фірми це роблять значно охочіше, ніж великі підприємства, яких, до слова, у нас не так багато
залишилося) за власні кошти здійснює певну доплату, яка йде на
покращене харчування, на лікування хронічних хворих, на оздоровлення людей, на профілактичні огляди тощо. Третій ступінь
передбачає страхування за рахунок власних коштів. Необхідно
докладати всіх зусиль для того, щоб суспільство зацікавилося
культом здоров’я. Щоб кожен першочергово сам дбав про власне здоров’я. Для цього необхідно вчасно проходити медогляди,
займатися оздоровчими процедурами, цікавитися здоровим способом життя. Тому що, на жаль, навіть найкраще розвинена медицина не зможе забезпечити абсолютного здоров’я, якщо сама
людина не дбатиме про нього. Це дуже важливо. Простий приклад: ми бачимо, що у країнах Західної Європи, де не лише добре розвинена медицина, а й панує культ здоров’я, середня тривалість життя населення значно вища, ніж в Україні. Переконана,
що до цього повинні прагнути і всі ми, адже міцне здоров’я суспільства – це складова успішного розвитку держави.
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