=== заповнюється власноручно кандидатом ===

Велосипедна декларація
кандидата на місцевих виборах 2015 року
Я,

(прізвище, ім’я, по-батькові)

[ ] кандидат на посаду міського голови
[ ] лідер партійного списку кандидатів до міської ради
[ ] кандидат до міської ради від багатомандатного виборчого округу
міста

,

області,

висунутий на вибори партією “

”,

відкрито і публічно заявляю про те, що в разі моєї перемоги на місцевих виборах у жовтні 2015 року,
з першого дня роботи буду вживати активних дій для розробки, затвердження і втілення конкретних
рішень, які покращують якість життя мешканців нашого міста та сприяють розвитку велосипедів як
засобу пересування. Ці рішення перелічені нижче:
1. Встановити правило, за якого не менш як 5% від щорічного автодорожнього бюджету
міста (фінансування доріг та парковок) має спрямовуватись на проекти і програми, що підтримують
розвиток велосипедного транспорту (будівництво велодоріжок, велосмуг, встановлення велостоянок,
проведення популяризаційних заходів та ін.);
2. Розробити і затвердити міську цільову програму розвитку велотранспорту, а у випадку,
якщо така програма вже існує, вона має бути профінансована і втілена у визначені в ній терміни та у
повному обсязі;
3. Ініціювати і реалізовувати створення й розвиток велопішохідних зон, зокрема появу нових
вулиць та площ, вільних від автомобільного руху, періодичне або постійне перекриття центру міста
та зелених зон від руху автомобілів, створення рекреаційних велопішохідних доріжок, та інші подібні
заходи;
4. Запровадити у складі виконавчої гілки міської влади посаду міського уповноваженого з
велосипедного транспорту (“cycling officer”) із належними повноваженнями та забезпечити відбір
на цю посаду на конкурсних засадах особи, яка знаєтьcя на темі велосипедного руху і буде дієвим
координатором велосипедних проектів у міській владі та контактною особою для активістів й
громадських організацій;
5. Забезпечити встановлення зручних та безпечних стійок для зберігання (парковок)
велосипедів біля міської ради, її управлінь, комунальних підприємств та інших муніципальних
будівель. У випадках, коли такі стоянки вже існують, на прохання велосипедних активістів обіцяю
організувати комісійне обстеження цих стоянок, опитування їхніх користувачів, та у разі потреби,
провести оновлення, переміщення та/або розширення цих стоянок.
В інтересах суспільства і громади міста, над цими заходами обіцяю працювати публічно та прозоро,
в тісній співпраці з велосипедними активістами, громадськими організаціями, засобами масової
інформації, а також координувати зусилля з представниками місцевої влади, незалежно від посад,
партійної приналежності та особистих симпатій. Даю свою згоду на публікацію підписаної мною
“Велосипедної декларації”, громадський контроль та моніторинг її реалізації в межах законодавства
України.
Дата:

					

Підпис:

Національная громадська кампанія “Я за велосипед!” створена активними громадянами різних міст України аби привернути увагу суспільства
на місцевих виборах 2015 до велосипедного транспорту як ефективного способу вирішення транспортних проблем наших міст.
Більше на 2015.velotransport.info.

