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I

ЕКОЛОГИЈА

16

1. Обновување и одржување 5. Изготвување на студија за
на постојните паркoви и
главните причинители на
разгледување на локација
загадувањето на водата,
за создавање на нови
воздухот и почвата во
општина Ѓорче Петров
парк зони
• Со приоритет кон Волково, Ново Село,
Кисела Јаболка, Стопански Двор, како
лишени од истото.

2. Чистење и одржување
на коритото на реката
Лепенец, како и
воспоставување на ред
од дивото истурање на
градежен шут
3. Масовно пошумување на
ридовите
4. Мерка за голем насад
на зимзелени дрвја во
урбаните делови
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6. Воспоставување ред и
контрола на тоа каде се
исфрлаат фекалните
цистерни
7. 		 Соодветно
транспортирање на
сметот
• Паралелно со планот за општинскиот
рециклирачки центар

8. Изготвување извештај
за состојбата на
снабденост и ресурсите
на употребата на чиста
вода за пиење, како и за
индустриска вода

9. Општината да спроведе
конкретни проекти
што ќе го намалат и/
или елиминираат
загадувањето
• Кампањи за подигање јавна
свест, општински програми за
компостирање и рециклирање,
погони за селекција и рециклирање
на отпад, примена на зелени
технологии, итн.

10. Општината да спроведе
конкретни проекти
за намалување на
негативните последици
од климатските променизелено производство на
електрична енергија
• Соларна, геотермална, ветерници,
урбани градини, субвенционирање
јавен превоз, субвенционирање
енергетски ефикасни градби итн.
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II

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Воведување бесплатен
оброк во основните
училишта
• Оброк со домашно готвена храна од
кујни.

2. Воведување на
едукативни и
интерактивни бесплатни
екскурзии во основните
училишта
• Чија што програма ќе биде усвоена
заедно со поширока дебата и
планирање со советот, директорите
на училиштата и наставниците.
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3. Задолжително
реновирање на тоалетите
во сите училишта
4. Воведување на
сите неопходни
и дополнителни
безбедносни мерки на
улиците до училиштата
5. Изградба на градинка во
реонот на Волково

III

СОЦИЈАЛНИ МЕРКИ

1. Разгледување на
страна на општината на
можноста за формирање
кој начин ќе го прави ова
мини пазар во околијата
на Волково, каде што
5. Изградба/пренамена на
земјоделците од тој
општински локал каде
регион ке си ги пласираат
што ќе бидат сместени
производите
загрозените лица
2. Обезбедување на мерка
за субвенционирање на
старите покриви
• Со што приоритет ќе имаат старите
канцерогени азбестни талпи но и
ќерамидните оштетени покриви.
Колку што е поголема оштетеноста а
помал приходот, поголема ќе биде и
субвенцијата.

3. Субвенција за соларни
панели

• Во кој што ќе имаат работа и
поддршка од стручен кадар, и каде
што ќе се планираат и разгледуваат
начини за нивно самоодржување, во
тој локал, целосно или делумно.

6. Изградба на општински
рециклирачки центар
во кој што приоритет
на вработување ке
имаат егзистенцијално
загрозените и економско
слабите поединци

4. Овозможување бесплатни
консултации со агроном
на земјоделците и
изготвување на план од
Локални избори 2017

5

7. Свикување на сите
граѓани кои изработуваат
некакви производи од
хоби, занает, талент,
а немаат бизнис и
пласирање на нивните
изработки три пати
неделно на одредено
место

IV

ИНФРАСТРУКТУРA

1. Асфалтирање на сите
неасфалтирани улици
2. Спроведување на
гасификација
3. Спроведување на
водовод во Никиштани
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8. Обезбедување бесплатна
служба за домашна
посета со основна
медицинска нега, за
најстарите и лицата со
посебни потреби
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4. Детална изработка на
ДУП
• Легализирање, конкретизирање,
планирање;
• Транспарентно спроведување на ДУП
во период од 2-4 години.

5. Спроведување на
обична канализација
и атмосферска
канализација

6. Воведување на
фреквентни 22ки за
време на шпиц периодот,
од 7-9 часот и од 15-17

8. Изградба на неколку
јавни тоалети

7. Ревизија на
индивидуалните
придонеси од 500 € и
истиот тој проект за
канализација

10. Проценка и
обезбедување на
општински средства за
справување со природни
непогоди (поплави,
земјотреси, пожари)

V

9. Ревизија на сите тендери

СПОРТ

1. Изградба на затворен
/ отворен базен во
општина Ѓорче Петров
2. Уредување на кејот
и продолжување на
патеката со поставување
на реквизити за вежбање

3. Пoврзување и планирање
на единствена
велосипедска патека
која што ќе изнуди
излегување од Волково
кон Бардовци/Карпош
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VI

КУЛТУРА

VII

СТОП НА
КОРУПЦИЈАТА

1. Организирање на
1. Нулта толеранција
културно лето во
• Кон изигрувањето на законите
и злоупотребата на моќта и
Ѓорче Петров, со што
надлежностите на општинските
програмата би биле
функционери;
вклучени по неколку дена
•
При располагањето со општинските
за разни категории на
пари, при склучувањето на
публика. Пример: Детски
тендерите;
претстави, Драмски
• При промената на урбанистичките
комедии, Алтернативна
планови и слично.
музичка програма,
Народни изворни
2. Периодично издавање
изведувачи
на финансиски извештај
за трошењето на јавните
2. Изградба на мини-Скејт
средства еднаш на 6
парк во Ѓорче Петров
месеци
3. Намалување на бројот
на членови (таму каде
што бројот е голем) во
управните одбори и нивна
професионализација
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VIII

РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА
КАКО ПРИОРИТЕТ

4. Намалување на високите 1. Департизација на
хонорари на членовите на
работните места под
управните одбори на ниво
патронат на општината
од дневница на просечна
да бидат оние што се
плата
најквалитетни, а не
да бидат поставувани
оние кои имаат најјаки
5. Јавно објавување на
партиски врски
лицата кој направиле
одредени договори/
тендери, за да се има во 2. Почитување на
работничките права
предвид сносењето на
на вработените
одговорност
во општинската
администрација и во
институциите под
надлежност на локалната
самоуправа
3. Овозможување
непречено синдикално
организирање
во општинската
администрација и во
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институциите под
6. Намалување на
надлежност на локалната
потребниот процент
самоуправа
граѓани кои можат да
бараат распишување на
локален референдум од
4. Заложба општината да
20 на 10%
се вложи да се направат
законски измени со кои
бројот на мандати на
7. Намалување на
градоначалниците ќе се
потребниот процент
ограничи на два
граѓани кои можат да
иницираат свикување
на собир на граѓани на
5. Заложба општината
локално ниво или да
да се вложи да се
организираат граѓанска
направат законски
иницијатива на локално
измени со кои ќе се
ниво од 10 на 5%.
ослободат инструментите
на непосредната
демократија во локалната
самоуправа
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IX

СТОП НА НЕХУМАНИОТ ТРЕТМАН
НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

1. Доследно спроведување 4. Замена на запрежните
на програмата Заловиколи со доделување
стерилизирај-вакцинирајна нископотрошни
врати
возила и соодветна
рехабилитација и
сместување на коњите
2. Казнивост и нулта
толеранција за убивање
(на било каков начин)
5. Разгледување и
бездомни животни како
планирање за изградба
решение на проблемот
на хуман стационар за
бездомните кучиња во
Ѓорче Петров
3. Изградба на парк за
кучиња
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16

ЗА ОПШТИНА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!
Целосната верзија на Изборната програма на Левица може да ја
видите на веб страницата на партијата: www.levica.mk
levica.mk
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