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Міському голові м. Херсона
Ігорю Колихаєву
Про створення ефективної системи залучення
потенціалу громади до місцевого розвитку

Шановний пане Ігорю!
Щиро вітаємо Вас з обранням на посаду міського голови м. Херсона та
бажаємо беззаперечних успіхів у реалізації планів розвитку нашого міста.
Ваша передвиборча програма, до якої ставимося схвально, комплексно охоплює
питання місцевого розвитку, втім потребує максимального залучення потенціалу
громади.
Ініціатива громадськості щодо формування системи синергетичної взаємодії влади
та громади Форум «Синергія Херсона» (Форум синергії) пропонує системно
залучити потенціал громади до завдань місцевого розвитку.
Для цього ми готові запропонувати:
 прозору схему залучення експертного потенціалу представників бізнесу,
науки, громадськості, гуманітарної сфери, молоді, місцевих політиків до
завдань місцевого розвитку
 пропозиції щодо удосконалення системи місцевого самоврядування
 пропозиції щодо дорадчих документів та системних програм розвитку,
які можуть бути підготовлені Форумом синергії у взаємодії з виконавчими
структурами Херсонської міської ради
Відповідно, просимо:
1. Ознайомитись зі схемою залучення потенціалу громади та кандидатурами
експертів, прозоро обраних Форумом синергії, які пропонуються на посади
радників міського голови на громадських засадах з питань розвитку та
залучення потенціалу громади по сферах (Додаток 1)
2. Ознайомитись з пропозиціями Форуму синергії щодо питань
удосконалення місцевого самоврядування на основі Вашої Програми «НАМ
ТУТ ЖИТИ» та пропонованих першочергових дорадчих документів
(Додаток 2, Додаток 3)
3. Провести особисту зустріч з представниками Координаційної ради Форуму
синергії та залученими громадськими експертами з метою визначення
оптимальних механізмів якісного формування нової структури та
завдань виконавчих органів ради, в т.ч. залучення потенціалу громади до
завдань місцевого розвитку.

Впевнені, що вчасне проведення зустрічі та вирішення піднятих Форумом синергії
питань щодо залучення потенціалу громади (створення для опрацювання
пропозицій робочої групи з представників депутатського корпусу, виконавчих
органів та Координаційної ради Форуму синергії і громадських експертів), піде
на користь ефективній участі громади міста у місцевому розвитку, забезпечить
роботу і врахування експертної думки дорадчих структур при органах місцевого
самоврядування, згідно Вашого зобов’язання перед громадою міста (п.2.2
зобов’язань), яке Ви підписали 21.10.2020 року.
Довідково
Форум «Синергія Херсона» - ініціатива громадськості щодо формування
системи синергетичної взаємодії влади та громади, на підставі прав, наданих
громаді Конституцією, Демократією та системою Місцевого Самоврядування.
https://hgi.org.ua/?ch=vs_vyb_2020_sinergiya. На підтримку ініціативи зібрано
понад 500 підписів.
Форум синергії складається із 6 сфер (крил), які включають головних рушіїв
місцевого розвитку: бізнесу, науки, громадськості, молоді, гуманітарної сфери,
політичних лідерів.
12 жовтня було проведено Громадський Форум синергії Херсона, 15 жовтня
відбувся експертний етап Форуму синергії та надані рекомендації політикам.
До 21 жовтня зобов’язання перед громадою, які ініціював Форум синергії,
підписала 8 із 17 кандидатів на посаду міського голови, 27 депутатів міської ради
та 5 голів політичних сил.
З 24 листопада були проведені відкриті засідання крил Форуму синергії, на який
були прозоро обрані координатори крил, які одночасно висунуті кандидатами на
посаду радників міського голови на громадських засадах з питань залучення
потенціалу громади по відповідних сферах.
Додатки:
1. Схема залучення потенціалу громади до місцевого розвитку
2. Пропозиції щодо удосконалення місцевого самоврядування та розвитку міста
на основі Програми Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ»
3. Перелік першочергових дорадчих документів, які можуть бути розроблені
Форумом синергії у взаємодії з виконавчими органами.
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