РЕЗОЛЮЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ СИНЕРГІЇ ХЕРСОНА
МИ, УЧАСНИКИ ФОРУМУ,
констатуючи, що громада міста на кожних виборах потерпає від брехливих
обіцянок, які потім не виконуються
враховуючи негативний досвід неякісного місцевого самоврядування в
Херсоні, від якого місто деградувало до стану занедбаного села
прогнозуючи, що без потужного якісного контролю громади, органи
самоврядування знову стануть заручниками чвар політичних сил та
корисливих намірів, що приведе до подальшої деградації міста
вважаючи, що тільки синергія зусиль патріотичних представників влади,
бізнесу, науки, гуманітарної інтелігенції, небайдужих мешканців нашого міста
дозволить збалансувати різні підходи, поставить заслін збанкрутілим
маніпуляціям заради наживи та принесе довгоочікуваний розвиток в наше
місто
на підставі прав, наданих нам Конституцією, Демократією та системою
Місцевого Самоврядування, а також підтримкою нашої ініціативи
представниками бізнесу, науки, гуманітарної інтелігенції, небайдужими
мешканцями нашого міста, приймаємо дану резолюцію
з метою якісного впливу громади на вибори до наших органів управління
(органів місцевого самоврядування) та формування системи синергетичної
взаємодії влади, бізнесу, науки, громадськості, гуманітарної інтелігенції у
післявиборчий період заради розвитку міста
ВИМАГАЄМО:
I.

Для забезпечення можливості усвідомленого вибору громадою
міського голови і депутатів

Всім претендентам на посаду міського голови та місцевим осередкам
політичних партій, які не висунули кандидатів на посаду міського голови, але
висувають депутатів, надати відповіді громаді на такі питання:

1.

Як будуть забезпечені 4 цілі розвитку міста:
 Ефективне управління (якісна робота депутатського корпусу та
виконавчих органів)
 Ефективна економіка (сприяння розвитку підприємництва, розкриття
внутрішнього потенціалу, залучення зовнішніх інвестицій)
 Сучасний розвиток молоді (підтримка стартапів, молодіжне житлове
будівництво)
 Якісне місто (зовнішній вигляд, пам’ятки історії, сучасні технології
розумного міста)
2. Як буде забезпечена участь громади в управлінні розвитком міста і що
треба удосконалити в Статуті міста для цього
3. Як буде висвітлюватися для громади та контролюватися ефективність
планування , використання бюджету та звітування
Відповіді на дані питання мають бути оприлюднені разом з місцевою
програмою політичних сил та кандидатів на посаду міського голови на їхніх
офіційних сайтах, а також надіслані на електронну пошту оргкомітету Форуму
синергії Херсона hmgo.rozvytok@gmail.com
II.

Для підсилення моральної відповідальності за виконання
передвиборчих обіцянок та надання громаді реальних важелів впливу
на створення ефективної системи управління

Підписати до 20.10.2020 зобов’язання перед громадою, тест якого
затверджений Форумом синергії Херсона.
III.

Для забезпечення можливості якісного впливу громади на
ефективність діяльності органів місцевого самоврядування

Створити дорадчий орган Рада синергії Херсона при Херсонській міські раді
з представників (квота по 5-6 осіб від соціально-професійної групи): влади,
бізнесу, науки, громадськості, гуманітарної інтелігенції та молоді.

ГОДІ ГУБИТИ МІСТО!
ХЕРСОНУ ПОТРІБНА ПРАВДА І РОЗВИТОК!

Прийнято 12 жовтня 2020 року
На Громадському Форумі синергії Херсона, який відбувся на набережній
пр. Ушакова

