Пропозиції щодо удосконалення місцевого самоврядування та розвитку міста
на основі Програми Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ»
від Форуму «Синергія Херсон»

Додаток 2

1. ХЕРСОН – ВІДКРИТЕ МІСТО. БЕЗ БРУДНОЇ ПОЛІТИКИ ТА КОРУПЦІЇ
Проблема

Число працівників
виконавчих органів
Херсонської міської
ради - 542 особи без
врахування
комунальних
підприємств.
Фонд оплати праці
становить 61 млн грн.
на рік.
При цьому Херсон
посідає останнє місце
в рейтингах
комфортності міст
України та
інвестиційної
привабливості.
Система управління
містом працює
неефективно і
потребує
перезавантаження.









Запропоновані рішення від
команди Ігоря Колихаєва, що
зробити
повну ревізію структури
виконавчих органів міської ради
співробітників, які працюють
чесно та професійно, не
звільнятимуть з посад
призначатимемо на посади
тільки на конкурсній основі
проводитимемо щорічну
атестацію на відповідність
займаній посаді
преміюватимемо за результат, а
не за просиджування за
робочим місцем
навчання працівників
виконавчих органів стане
обов'язковим;
періодично перевірятимемо на
поліграфі працівників, у роботі
яких існують корупційні ризики

Пропозиції Форуму синергії

1. Впровадити стандарти інформування про діяльність
органів виконавчої влади, створивши сайт за технічним
завданням від Ради синергії
2. Впровадити стандарти створення та реалізації цільових
програм розвитку (згідно документів Форуму «Синергія
Херсон» Експертний етап
3. Впровадити стандарти інформування та звітування в
системах створення та реалізації міських цільових
програм
(всі стандарти розроблені:
 Стандарт логічності
 Стандарт інформативності
 Стандарт зручності
 Стандарт змістовності
 https://hgi.org.ua/actualtheme.php?actual=70

Примітка

Цифри оплати
праці
працівників
міськвиконкому
(61 млн. грн.на
рік), наведені в
програмі,
невірні.
Насправді, ще в
2018 році було
97 млн. рн. на
рік)
А в 2020 близько
130 млн.
Вірні цифри
наведені на сайті
«Херсон.
Громада.
Ініціатива» в
розділі «Влада.
Ціна=якість»

2. ПРОЗОРІСТЬ
Озвучена проблема
Херсон посідає останню,
24-ту позицію рейтингу
«Конкурентоспроможна
економіка України».
Херсонці поставили
нижчі, порівняно з
іншими містами, оцінки
щодо доступу до
інформації про місцевий
бюджет, місцеві
регуляторні акти та
публічні закупівлі.*

Запропоновані рішення від команди
Ігоря Колихаєва, що зробити
 створимо сучасні системи контролю
за джерелами наповнення та
витратами міського бюджету;
 реорганізуємо усі неефективні
комунальні підприємства, крім
стратегічних, з метою економії
бюджетних коштів;
 залучатимемо додаткові кошти - як
результат участі міста в різноманітних
грантах і програмах, спрямованих на
фінансування різних сфер
життєдіяльності міста;
 створимо системи відкритого
електронного контролю за обліком
надходження орендної плати за
користування комунальною
власністю і землею;
 залучатимемо кредити міжнародних
організацій під конкретні проекти на
умовах, вигідних місту;
 створимо фінансові гарантії
конкретним напрямам
життєдіяльності міста, що дозволить
розподілити витрати на проекти на
кілька років;
 забезпечимо муніципальними
замовленнями на виробничі
підприємства міста, збільшимо
дохідну частину бюджету через
сплату податків цими
підприємствами;
 підтримуватимемо «Громадський

Пропозиції Форуму синергії
1. Впровадити стандарти громадської участі в
бюджетному процесі
 Стандарт залучення громади
 Стандарт громадського контролю бюджету
 Стандарт контролю комунальної власності
 Стандарт інформативності та змістовності
https://hgi.org.ua/actualtheme.php?actual=350
2. Забезпечити прозорі правила відставки
посадових осіб Херсонської міської у разі
наявності підозри правоохоронних органів щодо
корупційних діянь
3. Розірвання контракту з керівниками
комунальних підприємств, проти яких
(керівників або підприємств) відкриті
кримінальні провадження щодо розтрат
бюджетних коштів (корупції ).
4. Забезпечити ефективну діяльність Відділу з
питань запобігання, виявлення корупції та
внутрішнього аудиту

Примітка

Озвучена проблема

Запропоновані рішення від команди
Ігоря Колихаєва, що зробити
бюджет»;
 проводитимемо відкриті громадські
слухання з особливо важливих для
міста питань.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТА ДЕПУТАТИ
ЗВІТУВАТИМУТЬ
 Публічна звітність міського голови і
його команди про виконану роботу
кожні 6 місяців.
 Регулярні особисті прийоми міського
голови і депутатів міськради, фракції
«НАМ ТУТ ЖИТИ!».
 Виїзні наради у передмістях.

Пропозиції Форуму синергії

Примітка

3. МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС - ОСНОВА ЕКОНОМІКИ ХЕРСОНА
Озвучена проблема
Більше 2/3 робочих
місць забезпечує
малий бізнес.
Зокрема, ФОПи дають
роботу 39,5%
херсонців, а малі
підприємства - 24%.
Місто має
повернутися
обличчям до
підприємців

Запропоновані рішення від команди Ігоря
Колихаєва, що зробити
 сформуємо стабільні єдині прозорі
правила для підприємців;
 створимо в структурі виконавчих
органів міськради підрозділи для
залучення інвестицій в економіку
міста;
 відкриємо сучасний Центр
адміністративних послуг у кожному
районі міста; встановимо пріоритет
на муніципальні замовлення для
підприємств міста;
 надаватимемо канікули до 1 року зі
сплати міських податків для
підприємств, які створюють нові

Пропозиції Форуму синергії
Для створення інноваційних робочих місць для
молоді в сфері малого і середнього бізнесу негайно
почати впроваджувати систему «Кластер
інновацій – місто»:
- Формування системи підтримки стартапів
молоді, ВНЗ
- Кластер(и) з побудови "розумного" житла та
територій
- Кластери з розвитку туризму та туристичних
принад
- Кластери зі створення інноваційних гаджетів
тощо
- https://hgi.org.ua/actualtheme.php?actual=70

Примітка
Концепція
системи
«Кластер
інновацій»
представлена на
сайті «Херсон.
Громада.
Ініціатива»
в розділі
«Херсонщина
втрачає
молодь»

Озвучена проблема

Запропоновані рішення від команди Ігоря
Колихаєва, що зробити
робочі місця, а також формують
інноваційні виробництва;
 укладатимемо концесійні договори з
підприємствами, що гарантують
технічне переоснащення і
підтверджують готовність інвестувати
ресурси в економіку міста;
 відмовимося від неефективних
способів організації роботи
підприємств комунальної форми
власності на користь аутсорсингу на
ефективних підприємствах приватної
форми власності для економії
бюджету;
 проводитимемо конкурси на кращий
інвестиційний проект з подальшим
частковим фінансуванням його
переможця з міського бюджету;
 проводитимемо сезонні ярмарки за
участю виробників плодоовочевої
продукції;
 створимо умови для входження на
міський ринок великих європейських
і республіканських торгових центрів
(мережевих магазинів) в
обов'язковою наявністю спеціальних
програм для малозабезпечених
верств населення і можливістю
реалізації товарів місцевих
виробників;
 створимо Агенції розвитку Херсона.
ХЕРСОН - МІСТО. ВІДКРИТЕ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Локомотиви економіки Херсона:
 переробні підприємства, які

Пропозиції Форуму синергії

Примітка

Озвучена проблема

Запропоновані рішення від команди Ігоря
Колихаєва, що зробити
забезпечать цілорічною роботою
жителів міста;
 розвиток логістики, у тому числі
херсонського аеропорту, з
можливістю вантажного терміналу
портового господарства;
 малий та середній бізнес;
 туризм (крафтовий, медичний,
зелений, морський);
 ІТ-індустрія.

Пропозиції Форуму синергії

Примітка

4. ХЕРСОН - ВІДКРИТЕ МІСТО. ТУРИЗМ
Озвучена проблема
У літній сезон 2020 року
Херсонщину відвідали 3,5
мільйона туристів.
Пандемія сприяє
внутрішньому розвитку
галузі. Херсон має стати не
транзитною точкою для
туристів, які їдуть на
морський відпочинок, а
містом, куди хочеться
повертатися.

Запропоновані рішення від команди Ігоря Колихаєва,
Пропозиції Форуму синергії
що зробити
4. Розробка, реалізація та звітування
 створимо у міськвиконкомі департамент
за виконання програми «Херсон туризму, завданням якого буде розвиток
туристична Мекка України» на
унікальної рекреаційної зони для відпочинку
основі стандартів створення та
місцевих жителів і туристів;
реалізації цільових програм
 міськрада ухвалить програму «Херсон розвитку (згідно документів
туристична Мекка України»;
Форуму «Синергія Херсон»
 створимо у Херсоні культові візитівки міста Експертний етап)
місця для залучення туристів;
 проведемо промоційну кампанію туристичної
привабливості Херсона і туристичних
маршрутів;
 надаватимемо підтримку та якісну комунікацію
з малим та середнім бізнесом, який працює в
сфері туризму

5. ХЕРСОН - ВІДКРИТЕ МІСТО КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЗЕМЛЯ

Примітка

Озвучена проблема

Запропоновані рішення від команди Ігоря Колихаєва,
що зробити
ПОРЯДОК ТА ПРОЗОРІСТЬ
 Створення електронної бази даних
комунального майна з наявністю інформації
про характеристики об'єкта.(адреса, площа,
комунікації тощо), орендарів, термін оренди,
ставку орендної плати. Майно громади повино
приносити прибуток.
 Ефективна інвентаризація комунальної
власності та договірних відносин щодо її
оренди.
 Виявлення потенційно привабливих для
інвесторів об'єктів та публікація цього списку в
ЗМІ.
 Оренда та продаж комунальної власності через
чесні конкурси та аукціони

Пропозиції Форуму синергії

Примітка

Виконати рекомендації Кодексу
прозорості влади

Інформація про
Кодекс прозорості
міститься в
зобов’язанні
міського голови

 Забезпечити прозоре управління
комунальними підприємствами
 Створення дієвих та незалежних
наглядових рад.
 Обрання керівників і членів
наглядових рад за конкурентною
та прозорою процедурою із
урахуванням досвіду та
професійних навичок.
 Проведення щорічного
зовнішнього незалежного аудиту
діяльності комунальних
підприємств та публічна
презентація результатів цього
аудиту.
 Затвердження та оприлюднення
окремих політик власності для
комунальних підприємств.
 Приватизація або ліквідація
комунальних підприємств, що не
несуть суспільної користі, та
працюють на конкурентних
ринках.

Озвучена проблема
У Херсоні існує близько 50
покинутих будівництв, так
званих довгобудів, які
стали смітниками та
становлять загрозу безпеці
громадян. Місто має
знайти ефективних
власників усім
довгобудам!

Запропоновані рішення від команди Ігоря Колихаєва,
що зробити
ДОВГОБУДИ НА КОРИСТЬ ГРОМАДІ
 проведемо інвентаризацію безгоспних об'єктів і
об'єктів незавершеного будівництва;
 приймемо на баланс міста безгоспні об'єкти за
результатами інвентаризації;
 проведемо перемовини з власниками щодо
подальшої експлуатації покинутих будівель,
шукатимемо інвесторів

Пропозиції Форуму синергії

Виконати рекомендації Кодексу
прозорості влади
Оприлюднити актуальні дані про
нерухоме комунальне майно
 Реалізація обліку нерухомого
комунального майна, відмінного
від земельної ділянки.
 Публікація реєстру нерухомого
комунального майна на
офіційному вебсайті міської
ради.
 Внесення у реєстр детальної та
актуальної характеристики
будівель, приміщень, майнового
комплексу.
ЗЕМЛЯ ГРОМАДИ МАЄ ПРАЦЮВАТИ НА ГРОМАДУ
Виконати рекомендації Кодексу
прозорості влади
 Місто замовить експертизу Генерального плану
Організувати ефективне
та розробку нового документа з урахуванням
використання земельних ресурсів
сучасних вимог до планування міст та стратегії
розвитку Херсона.
 Проведення аналізу наявних у
розпорядженні громади
 Ревізія всіх наявних земельних відносин на
земельних ресурсів. Здійснення
предмет доцільності, ефективності та користі
інвентаризації земель.
для міста.
 Оприлюднення інформації про
 Виділення земельних ділянок в оренду та їх
чинні ставки на землю.
продаж тільки на умовах прозорих конкурсів та
аукціонів.
 Оприлюднення інформації про
договори користування
 Обов'язкова умова при виділенні землі під
земельними ділянками
будівництво нових об'єктів - прокладання нових
комунальної власності.
комунікацій (вода, електрика, тепло).
 Проведення публічних конкурсів
на відчуження земельних
ділянок комунальної форми
власності.

Примітка

До інших пунктів програми пропозиції будуть сформовані після узгодження концепції залучення
потенціалу громади до місцевого розвитку

