ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ

ДЛЯ МЕНЕ ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ
МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ

М

и з вами – вінничани. Я розумію
вас так, як ніколи
вас не зрозуміє чужа людина, адже все своє життя я, корінна вінничанка,
провела поряд з вами. І
скрізь, на кожному кроці
я бачу, як всі ми потребуємо, немов ковтка свіжого повітря, констуктивних змін.
Я іду в парламент,
щоб стати провісником
цих змін.
Пам’ятаєте, ніхто не
вірив те, що ми здобудемо Незалежність? Чи
що у нас буде Асоціація
з Євросоюзом? Інколи
ми не віримо навіть у
власних чемпіонів та
рекордсменів. Але попри
все Україна йде вперед,
і з вашою вірою їй буде
значно легше досягнути
вершин.
Я теж вірю, що з вашою підтримкою пройду
в парламент і пронесу
туди наші спільні ідеї,
прагнення та мрії.
Розірвати замкнене
коло, де політики – це
каста недоторканих, які
дають нам крихти зі свого
столу. Розробити ефективну модель управління
державою. Держава повинна любити і поважати
своїх людей.

МІЙ ГОЛОВНИЙ
ОРІЄНТИР – ПОВАГА
Якщо закони керуються
поняттями поваги до громадян, це – хороші закони.
• Пацієнт, якого не залишають помирати за дверима
лікарні – це повага.
• Лікар, якого не принижують хабарями, а гідно
оплачують його роботу – це
повага.
• Мама, яка приводить
дитину в нову сучасну клініку
і не мусить прочесувати на
таксі все місто в пошуках направлення – це повага.
• Молода родина, яка
може отримати власне житло
у вигідний кредит, а не жити
все життя по квартирах – це
повага.
•Віськовослужбовець,якого не змушують купувати собі
форму і оплачувати виготовлення нагород – це повага.
• Підприємець, який не
боїться, що одного дня на
його магазині рейдери змінять замки – це повага.
Повага – в освітених
вулицях і придатній для
пиття воді. В розчищених
пляжах і переробці відходів. В стабільній безпеці,

а не переслідуванні силовиками всіх і кожного. В
захищених від насильства
родинах і якісних державних послугах.
Я вже маю за плечима депутатську каденцію
у Вінницькій міській раді, і
багато успішних проектів.
Непохитна громадська позиція здатна зупинити не
одну шахрайську схему:
врятоване Соцьке озеро на
П’ятничанах, парк «Хімік»,
культурна спадщина у маєтку Грохольських, захист Вінницьких катакомб, питання
міського притулку для тварин – усі ці конкретні приклади продемонстрували:
громада може за себе постояти, якщо у неї є надійний та
фаховий лідер.
Жодного разу під час голосування у міській раді я
не підняла руку за рішення,
спрямоване проти людей, і
можу говорити про це з чистою совістю. І точно так само
відверто я скажу і про свої голосування у Верховній Раді.
Для мене завжди на першому
місці стоять люди.

Кандидат у народні депутати у окрузі №11 м. Вінниця
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«УКРАЇНА»:
Там були всі умови для студентів з інвалідністю: спеціальний ліфт, пандуси, широкі
коридори – приміщення було повністю
пристосоване для навчання саме інклюзивного напрямку. Однак, інститут був фінансово виснаженим: через будівництво
були чисельні борги, люди по декілька місяців не отримували заробітну плату.

–Я

ніколи в житті не могла подумати, що в 29 років стану ректором
інституту, при чому, в дуже непростій ситуації, – говорить Ганна Давиденко, чи не вперше розповідаючи дивовижну і
часом болючу історію Вінницького інституту
університету «Україна».
Вона стала наймолодшим ректором в
Україні, пройшовши шлях від викладача і
заслуживши науковою працею таку відповідальну посаду. Почала управління інститутом

З

авдяки участі Ганни Давиденко в різноманітних міжнародних програмах,
форумах, грантових проектах, весь
світ дізнався про Вінницю, її успіхи та потенціал.
Упродовж роботи на посаді ректора, а
пізніше – і маючи мандат депутата міської
ради, Ганна Віталіївна активно шукає можливості для того, щоб заявити про Вінницю
на весь світ. Перед нею відчинені двері в
уряди різних країн, сенат США та Стенфорд, вона об’єднує лідерів держав світу і
популяризує серед них Вінницю та Україну,
та разом з ними шукає можливості для вирішення наших проблем.

ЖІНКИ-МЕРИ
Наприкінці травня 2017 року до Вінниці
приїхали 35 жінок-політиків (мери, секретарі,
депутатки міських рад) зі Швеції, Індії, Індонезії, Македонії, Сербії, Туреччини та України
для обміну досвідом політичної діяльності.
На Міжнародний форум жінок-політиків їх
запросила депутат Вінницької міської ради
Ганни Давиденко.
АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА
У 2017 році Ганна перемогла у відборі програми «Академія лідерства для
розвитку». Це була унікальна можливість
пройти курс «Роль державної політики в
розвитку приватного сектора», який ор-

в 2013, напередодні революції, війни і в розпал беззаконня і диктатури сили.
ВЛАСНЕ ПРИМІЩЕННЯ
Інститут є недержавним закладом, і самостійно заробляє на те, щоб утримувати
приміщення, персонал та навчальну базу.
До весни 2013 року університет вже мав
власний корпус на вулиці Січових Стрільців 1-А, у будівництво якого попередній
ректор інвестував майже мільйон доларів.

РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ
Тим трагічнішим було те, що саме
це приміщення привабило рейдерів:
за допомогою фіктивних перереєстрацій, та завдяки тому, що приміщення
будувала фірма-одноденка, яка зникла
невідомо куди, за два дні у будівлі змінилося кілька власників, а студентів
та викладачів прийшли «виселяти» тітушки. Комунальні служби вимкнули
в будівлі всі комунікації, а формально
претензії можна було пред’явити лише
забудовнику, якого вже не існувало.
МАРНИЙ СУД
Очолюючи університет, Ганна Віталіївна не знала цієї всієї ситуації, і з перших
днів роботи, замість того, щоб готувати
виш до випуску та вступної кампанії,
вступила в боротьбу з бандитами і беззаконням.

ГОЛОС ВІННИЦІ

ганізували Стенфордський університет
із США, Центр міжнародного приватного
підприємництва (CIPE) та Український
католицький університет. Ця програма
спрямована на підготовку державних
службовців та керівників бізнес-сектора
з країн, що розвиваються, і серед 25 молодих лідерів, урядовців, топ-менеджерів
бізнес-сектору, громадських активістів,
Ганна Давиденко була єдиною вінничанкою та депутаткою з України.

жавний Департамент США обрав для
участі у програмі «Посилення впливу
жінок в політиці». У рамках програми
представниці України здійснили візити
до 5-ти штатів у різних куточках країни:
Меріленд, Кентуккі, Флорида, Колорадо та Міннесота та до Вашингтону. Програма передбачала зустрічі з жінками-політиками США, представниками
уряду США, депутатами різних рівнів, у
тому числі Конгресу та Сенату.

ІНКЛЮЗІЯ
У квітні 2018 року у Вінницькому інституті Університету «Україна» вже вдруге
відбувся унікальний тренінг, організований ректором Ганною Давиденко. Фахівці
вишу ділились досвідом із педагогами з
різних куточків держави, яких було понад
150 осіб. Учасники навчань ознайомились
із абеткою української жестової мови та
навчились ефективній взаємодії з людьми
з інвалідністю.

ЖІНОЧИЙ ФОРУМ
Жовтень 2018. За ініціативи ГО «Соціальна перспектива», яку очолює Ганна
Давиденко, у Вінниці відбувся Форум жінок Вінниччини «Роль жінки у побудові
успішної країни» – громадсько-освітній
проект партиципації жінок та формування їх активної громадянської позиції,
презентації й підтримці суспільно значущих проектів та ініціатив жінок. Захід провели в тому числі у партнерстві з
Міжнародним об’єднанням жінок-українок МОЖУ, журналу «БізнесWOMAN»,
Української жіночої демократичної мережі, громадської організації «Відкрите
суспільство».

ДЕРЖДЕП
У березні 2018 Давиденко стала однією з 5-ти жінок-політиків членкинь
офіційної делегації з України, яких Дер-
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ІСТОРІЯ, ЯКОЇ ВИ НЕ ЗНАЛИ
29-річна ректорка випробувала всі
можливі способи: зверталася до влади
міста Вінниці і особисто до Володимира
Гройсмана, і навіть змушена була йти на
переговори з рейдерами. Вона запекло
судилася, і до, речі, виграла суд, однак це
вже не допомогло позбутися загарбників.
ОБОЛОНКА ЧИ СУТЬ?
І тоді постало питання: рятувати інститут, як будівлю, як зовнішню оболонку, чи
зберегти його як інституцію, як філософію
та ідею інклюзивного навчання.
Треба було рятувати інститут, проводити набір студентів в таких умовах, паралельно переїжджати в інше приміщення, і
зберегти колектив.
– Я тільки зараз розумію, що напевно через те що я була молодою, і такою
завзятою, мені вдалося вистояти, і слава
Богу що цей інститут досі функціонує, ми
вчимо і надаємо вищу освіту, якісно, фахово, і те, що ми сьогодні входимо в перелік лідерів серед ВНЗ Вінниччини – це
багато про що говорить, – міркує пані
ректор.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
«Україна» сьогодні виконує важливу
соціальну місію: сьогодні це єдиний за-

клад в регіоні, де можуть безперешкодно здобути вищу освіту діти з інвалідністю, і цей прояв інклюзії – досягнення
в значній мірі саме Ганни Давиденко.
Паралельно з управлінням, вона є і науковцем, працює в царині інклюзивної
освіти, активно здобуває досвід за кордоном.
Вона написала докторську дисертацію, яка пов’язана з дослідженням того,
як Європейський союз свого часу вирішував питання з інклюзивною освітою, і
впроваджує цю модель в Україні.
НОВІ УСПІХИ
Наразі в «Україні» навчається близько
тисячі студентів на семи спеціальностях.
Основний напрямок – соціальний, тобто,
психологія, соціальна робота, фізична
терапія, аеротерапія, аерореабітологія. І
студенти, і викладачі наразі активно займаються міжнародною діяльністю, пишуть грантові проекти, їздять за кордон і
запрошують колег до Вінниці.
ДОПОМОГА ВОЇНАМ
Одним із проектів стало те, що інститут написав грантовий проект на Міжнародну організацію з міграції ООН, щоб
студенти-реабілітологи, навчаючись і па-

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

БІЛОРУСЬКИЙ ФОРУМ
У листопаді 2018 пані Ганна виступила
спікером на двох заходах – «Форумі регіонального розвитку Могилевської області»
та «Говори правду» у місті Бобруйськ. Там
зачепили важливі питання, які стосуються
освіти, економіки та Вінниччини загалом:
Ганна Давиденко представила досвід Вінниці, програму розвитку малого та середнього підприємництва, яку нашому місту

допомогли розробити наші канадські партнери у рамках проекту «ПРОМІС». Важливо
було продемонструвати саме цей позитивний досвід співпраці при підтримці наших
міжнародних партнерів.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
У 2017 році відбулися конференції «Жіночий вибір» у Маріуполі та Хмельницькому на тему посилення впливу жінок в

ралельно маючи практику, допомагали
ветеранам АТО, проводили реабілітацію
для них.
– Багато наших студентів з вадами
слуху хотіли би поїхати захищати нашу
Україну , але в силу своїх особливостей,
вони не можуть цього зробити, тому радо
допомагають демобілізованим, – наводить приклад очільниця вишу.
УСПІШНІ УКРАЇНЦІ
Як керівник, вона завжди підтримує
людей, які хочуть розвиватися, працювати, знаходить можливості відправляти
їх на підвищення кваліфікації, спонукає
писати проекти, їздити за кордон. Думку,
якою керується в роботі, Ганна Віталіївна
озучує без вагань:
– Я вважаю, що успішна Україна
складається з успішних українців, і
чим більше нас буде успішними, тим
швидше наша країна стане такою. Тому
я за те, щоб вкладати кошти в людей,
бо країна, місто, громада – це люди,
в першу чергу. Дороги, будівництво
об’єктів, інфраструктури – це теж дуже
важливо. Але для мене завжди на першому місці стояли люди. Для мене такі
речі – принципові, головніші за матеріальні.
політиці, об’єднання зусиль заради забезпечення рівних прав і можливостей жінок.
Ганна Віталіївна взяла участь обох. У Хмельницькому Вінницьку область представляла
делегація з 20 учасниць. Конференцію організувала керівник Центрального регіону
Жіночої демократичної мережі Міжнародного республіканського інституту в Україні, заступник Всеукраїнської громадської
організації «Жіночий вибір», депутатка Вінницької міської ради Ганна Давиденко. Зустріч провели у м. Хмельницький з метою
напрацювання нових механізмів сприяння
участі жіноцтва у вирішенні ключових питань громади.
ЖІНОЧИЙ КОНГРЕС
Другий Український Жіночий Конгрес
у грудні 2018-го зібрав понад 80 спікерів
з різних країн світу: України, США, Великої
Британії, Швеції, Франції, Іспанії, Португалії,
Канади, Норвегії та Литви.
На заході підіймали теми миру та безпеки в нашій країні, вступу України до
НАТО, освіти, науки та ролі жінок у суспільстві. Обговорили й питання економіки, її розвиток та благополуччя, а також
багато інших надзвичайно важливих тем
сьогодення. Участь в ньому взяла і Ганна
Давиденко, яка переконана, що у питаннях миру та безпеки жінки можуть бути не
менш компетентними, ніж чоловіки.
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ДЕПУТАТ УСІХ ВИБОРЦІВ,
А НЕ ОДНОГО ОКРУГУ

Г

анна Давиденко – найбільш ефективний депутат у Вінницькій міській
раді. Не минуло жодного засідання,
на якому б вона не висловила свою думку
з приводу питань, болючих для вінничан.
Часто говорити на сесіях доводиться в умовах того, коли тобі вимикають мікрофон, депутатська зала спеціально
починає гудіти, а міський голова стукає ручкою по столу і перебиває.
Але голос Ганни Давиденко тому гучний, що за ним стоять голоси тисяч вінничан. І вона завжди – на їх боці.
Ганна Давиденко завжди наголошує, що вона депутат усього міста, а не лише мікрорайону, по якому її обирали, тому й прймається
питаннями, які турбують усіх вінничан – від Вишеньки до Сабарова,
від Кореї – до Тяжилова. Люди називають її «наша Анечка», підримують і допомогають реалізувати задумане.
Вона активно протидіє рішенням міської ради, які стосуються продажу або оренди земельних ділянок чи об’єктів комунальної власності за безцінь. Так, завдяки їй, вчасно вдалося
врятувати від приватизації ділянку лісу навколо Соцького озе-

ра, разом з громадою «відбити» парк «Хімік», культурну спадщину у маєтку Грохольських.
Вона першою підняла питання збереження вінницьких катакомб та забила на сполох, дізнавшись про виселення з центру
міста бібліотеки для дітей ім. І. Франка.
Ганна Віталіївна не підтримала рішення про виділення 100
млн. грн. Фонду муніципальних інвестицій, адже кошти виділяються абсолютно непрозоро.
Виступила проти старої міської програми регулювання чисельності безпритульних тварин, якою пропонувалося їх вбивати,
натомість розробила спільно з активістами і працівниками міськради нову ефективну і головне – гуманну програму, яка нині успішно
працює і є прикладом для інших міст.
Значну увагу депутатка приділяє міжнародним проектам та програмам, аби перейняти досвід провідних європейських країн, налагодити
співпрацю та залучити до міста іноземних партнерів. Для вирішення болючих проблем вінничан депутатка активно залучає міжнародні фонди,
так наприклад у місті було стерилізовано всіх безпритульних собак завдяки залученим коштам фонду «Чотири лапи».

5 ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ В РАДІ:
ЗДОРОВ’Я: втримати на робочих місцях фаховий персонал, покращивши їх забезпечення; відродити у Вінниці інститут
педіатрії, на первинний рівень мають
бути повернені дільничні педіатри. Ми
маємо вирівняти заробітну плату поміж лікарів – вузькі спеціалісти, хірурги,
педіатри не повинні мати меншу зарплату, ніж сімейні лікарі. Лікарні мають
бути комфортними для перебування та
відвідування, і не відбирати у пацієнта
останніх грошей разом з надією на видужання. Прийнявши Закон “Про державні фінансові гарантії” в частині дофінансування медицини на рівні 5% ВВП,
ми можемо знайти ці необхідні кошти,
які зроблять роботу лікарів достойно
оплачуваною, а умови для пацієнтів –
гідними й комфортними.

СОЦЗАХИСТ, ОСВІТА:
дати можливість для категорії людей старших 45
років здобувати нову освіту і влаштовуватися на роботу. У 45 життя
не закінчується, часто люди в цьому
віці вирішують кардинально змінити все і опанувати нову професію,
при цьому стикаючись з дискримінацією та приниженнями. Окремі
зміни до Кодексу законів про працю
здатні вирішити питання працевлаштування та оплати праці для мільйонів громадян цієї категорії. Інклюзивні успіхи університету «Україна»
доводять, що це реально. Ганна
Давиденко має концепцію здобуття
освіти 45+, яку зможе впровадити в
освітній процес на рівні держави і
Міносвіти.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ: продовжити і
розширити зону дії «зеленого тарифу» для електроенергії, видобутої на власній земельній ділянці. Видобуток електроенергії з
сонячних панелей – найбільш екологічний і дешевий спосіб стати енергетично незалежним домогосподарством. На жаль, нині діючий парламент
постановив забирати в громадян безкоштовно залишки енергії, видобутої
таким способом, хоча насправді така енергія коштує в рази дорожче традиційної. Ганна Давиденко ініціює скасування пунктів закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних
умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»
№8449-д, або внесе в них зміни, щоб повернути можливість домогосподарствам заробляти кошти і розпоряджатися власними ділянками на
власний розсуд, не збагачуючи енергетичних олігархів.
Замовник: Сольська Алла Анатоліївна, розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата
в народні депутати України Давиденко Ганни Віталіївни (Постанова ЦВК №1209 від 24 червня 2019 року)

ЖИТЛО ДЛЯ МОЛОДІ ТА ВІЙСЬКОВИХ: відновити, зберегти і
збільшити фінансування молодіжних житлових програм, які дозволяють придбати житло у вигідний довгостроковий кредит. Такі програми розроблені і працюють, їх
роботу забезпечує ДСФУ «Держмолодьжитло», розроблені програми також для учасників бойових дій та переселенців, скористатися ними можуть і діючі військовослужбовці,
які десятиліттями чекають на житло від держави. Щоб покрити всю чергу, яка наразі є в
фонді, парламенту достатньо проголосувати
за законопроект, яким пропонується виділити півтора мільярди гривень на доступні
кредити для українських родин, і закріпити
стабільність такого фінансування на наступні
роки. Це розвине будівельну галузь, і головне – втримає молоді українські родини від
переїзду за кордон.

ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТИС
КУ НА
ПІДПРИЄМЦІВ: оподаткування для підприємців І і ІІ груп є несправдливим. Адже податки
для них встановлюються місцевими радами. І у Вінниці
вони є одними із найвищих в Україні. Це не є стимулом
розвитку малого підприємництва, створення робочих
місць та сприятливого інвестиційного клімату в місті,
адже ці групи підприємців є найбільш вразливими, тому
необхідно на законодавчому рівні створити для них буфер фінансової безпеки – кризовий фонд з доступними
кредитними коштами, а також розробити для них гнучку
систему оподаткування, яка б зважала на сезонність та
інші особливості роботи таких підприємців.
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