РЕЗОЛЮЦІЯ ФОРУМУ «СИНЕРГІЯ ХЕРСОНА. ЕКСПЕРТНИЙ ЕТАП»
МИ, УЧАСНИКИ ФОРУМУ «СИНЕРГІЯ ХЕРСОНА. ЕКСПЕРТНИЙ ЕТАП»

констатуючи, що система місцевого самоврядування Херсона є неефективною та
корумпованою із-за відсутності прозорості в діяльності органів місцевого
самоврядування, відсутності системних сучасних підходів у створенні та реалізації
цільових програм, відсутності адекватних звітів для громади по всім напрямкам
діяльності чиновників
розуміючи, що деградації Херсона, відтік молоді та активних працелюбних людей
буде продовжуватися, якщо негайно не виправити ситуацію з міським управлінням
з метою створення ефективної системи управління справами громади заради її
розвитку та розвитку міста
ВИМАГАЄМО:

1.

2.
3.
4.
5.

Створити якісний сайт з повною зручною інформацією для депутатів та
громади міста, врахувавши багаторічні напрацювання ГО «Розвиток» та
узгодивши технічне завдання на сайт з Радою синергії
Впровадити стандарти громадської участі в бюджетному процесі (згідно
додатку 1)
Впровадити стандарти створення та реалізації цільових програм розвитку
(згідно додатку 2)
Впровадити стандарти інформування та звітування в системах створення та
реалізації міських цільових програм (згідно додатку 3)
Врахувати експертні пропозиції Громадської ради при міському голові
щодо вирішення актуальних проблем міста при розробці нової стратегії
розвитку Херсона
ГОДІ ГУБИТИ МІСТО!
ХЕРСОНУ ПОТРІБНА ПРАВДА І РОЗВИТОК!
Прийнято 15.10.20 на Форумі синергії. Експертний етап.
Херсонська міська рада, великий зал

ДОДАТОК 1

СТАНДАРТИ УЧАСТІ ГРОМАДИ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
СТАНДАРТ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ /СТАНДАРТ ЗАЛУЧЕННЯ
ГРОМАДИ/
 ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ ЗАЛУЧАТИ ЕКСПЕРТІВ ВІД ГРОМАДИ НА ВІДКРИТОМУ КОНКУРСІ
 ПРИЙМАТИ ТА РОЗГЛЯДАТИ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО БЮДЖЕТУ НА ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ ТА
РОЗГЛЯДУ
 ОЦІНКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ПОГОДЖУВАТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (ГРОМАДСЬКОЮ РАДОЮ ПРИ МІСЬКОМУ
ГОЛОВІ ТА /АБО РАДОЮ СИНЕРГІЇ)

СТАНДАРТ КОНТРОЛЮ ГРОМАДОЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ /СТАНДАРТ ГРОМАДСЬКОГО
КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТУ/
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯКОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРОЦЕДУР ЗАЛУЧЕННЯ
ГРОМАДИ
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ АУДИТУ БЮДЖЕТУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

СТАНДАРТ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ /СТАНДАРТ КОНТРОЛЮ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ/
 ВКЛЮЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ЕКСПЕРТІВ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ
 ШОРІЧНИЙ ЗВІТ ВЛАДИ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МАТЕРІАЛІВ ЗМІ ВІДНОСНО
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 ЩОРІЧНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ВЛАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (В Т.Ч. ПІДПРИЄМСТВ)

СТАНДАРТ ЗМІСТОВНОГО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДИ ПРО БЮДЖЕТ МІСТА /СТАНДАРТ
ІНФОРМАТИВНОСТІ ТА ЗМІСТОВНОСТІ/
 ВСІ ЕТАПИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ПОВИННІ МАТИ РОЗДІЛИ НА САЙТІ З ОФІЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ,
ПОЯСНЮВАЛЬНИМИ ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ "ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ" ТА ІНСТРУМЕНТАМИ СПІЛКУВАННЯ
 АНАЛІТИКА ЩОДО БЮДЖЕТУ МАЄ ВРАХОВУВАТИ КРИТЕРІЇ ЗМІСТОВНОСТІ ВІД ГРОМАДИ
 ЗВІТ ЩОДО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МАЄ МАТИ ВІДЕОЗВІТ

ДОДАТОК 2

СТАНДАРТИ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ
ЕТАП РОЗРОБКИ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ
 ЗАЛУЧИТИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ УСІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ТА ВИЗНАЧИТИ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
 ПРОАНАЛІЗУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
 ПРОАНАЛІЗУВАТИ СВІТОВИЙ ДОСВІД
 ВИКОРИСТАТИ КРЕАТИВНІ ТА НАУКОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ
 ВИЗНАЧИТИ ЧІТКІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ
 ВІДІБРАТИ ЕКСПЕРТІВ - РОЗРОБНИКІВ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

ЕТАП ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
 ВИЗНАЧИТИ ЕФЕКТИВНОГО КООРДИНАТОРА ПРОГРАМИ ТА ПЕРЕДБАЧИТИ КОНКУРСИ (ГРАНТИ) НА РЕАЛІЗАЦІЮ
НАПРЯМКІВ (ЗАХОДІВ) ПРОГРАМИ
 ПРОВЕСТИ ПРОЗОРІ КОНКУРСИ ПРОЕКТІВ ТА ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ (ЗАХОДІВ) ПРОГРАМ

ЕТАП МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ
 ПРОВЕСТИ ЩОРІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ТА НАДАТИ ЗВІТИ ГРОМАДІ
 ЗА УЧАСТЮ ДЕПУТАТІВ ТА ЕКСПЕРТІВ ВІДЗНАЧИТИ КООРДИНАТОРА ТА ВИКОНАВЦІВ (ПРИУСПІХУ ПРОГРАМИ)
АБО ЗМІНИТИ ЇХ (ПРИ НЕУСПІХУ)
 УТОЧНИТИ ПОДАЛЬШІ ДІЇ В ПРОГРАМІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРНИГУ

ДОДАТОК 3

СТАНДАРТИ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДИ ПРО ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ
СТАНДАРТИ ІНФОРМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ /СТАНДАРТ ЛОГІЧНОСТІ/
 ЛОГІЧНЕ СТРУКТУРУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРОГРАМ (ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ГУМАНІТАРНА СФЕРА, РОЗВИТКУ ТА
ІННОВАЦІЙ ТОЩО)
 ІНФОРМАЦІЯ ПРО КООРДИНАТОРІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ
 ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ З КОМПЛЕКСНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПРОГРАМУ

КОМПЛЕКСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ /СТАНДАРТ ІНФОРМАТИВНОСТІ/
 КООРДИНАТОР ТА РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ З КОНТАКТАМИ
 ПОСИЛАННЯ НА ПРОГРАМУ
 ПОСИЛАННЯ НА ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ
 ПОСИЛАННЯ НА ВСІ ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ
 ПОСИЛАННЯ НА БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ ДО ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
 ПОСИЛАННЯ НА ВСІ ЗВІТИ ДО ПРОГРАМИ

ЗРУЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОГРАМ /СТАНДАРТ ЗРУЧНОСТІ/
 НА САЙТІ ГОЛОВНИЙ ТЕКСТ ПРОГРАМ ТА ЗВІТИ МАЮТЬ БУТИ В ФОРМАТІ PDF І ВІДКРИВАТИСЯ ВІДРАЗУ
 ЯКЩО ЗАХОДИ ЙДУТЬ ОКРЕМО ВІД ПРОГРАМИ, ЇХ ТАКОЖ ПРЕДСТАВЛЯТИ В ФОРМАТІ PDF
 В ЗААРХІВОВАНИХ ДОДАТКАХ МАЄ БУТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ, ЗАХОДИ І ВСІ ІНШІ ДОДАТКИ ПРОГРАМИ В ФОРМАТАХ
WORD, EXCEL

ЗВІТИ МАЮТЬ БУТИ ЗМІСТОВНИМИ /СТАНДАРТ ЗМІСТОВНОСТІ/
 ЗВІТИ МАЮТЬ ЩОРІЧНО ПРЕДСТАВЛЯТИСЯ ГРОМАДІ ТА МАТИ ВІДЕОЗВІТ
 У ЗВІТАХ МАЄ БУТИ ВИСНОВОК ПРО УСПІШНІСТЬ АБО НЕУСПІШНІСТЬ ПРОГРАМИ
 МАЮТЬ БУТИ ПОРІВНЯННЯ З ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИМИ ПОКАЗНИКАМИ
 НЕУСПІХ ПРОГРАМИ МАЄ БУТИ ДЕТАЛЬНО ПРОАНАЛІЗОВАНИЙ

ДОДАТОК 4

Пропозиції громадської ради при Херсонському
міському голові до нової стратегії розвиту міста
НАПРЯМОК 1. ЕФЕКТИВНА ВЛАДА ТА АКТИВНА ГРОМАДА
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
1.1 В громаді відсутнє стратегічне бачення розвитку міста.
Вирішення:
Розробити та затвердити План Стратегічного розвитку міста Херсон на 5 років
на підставі глибокого вивчення думки мешканців міста та залучення громадських
експертів. Стратегія має бути прийнята лише після її широкого громадського
обговорення.
1.2 Неефективна система управління містом.
Вирішення:
 Проведення аналізу ефективності діючої структури виконавчих органів
міської ради, потреби в кожній посадовій особі
 Розробка, громадське обговорення та затвердження нової структури. яка
буде відповідати стратегічним завданням розвитку міста, а посадові
інструкції працівників будуть конкретними та зрозумілими
 Затвердження принципово нового Положення про конкурсний відбір.
Створення прозорого та неупередженого механізму конкурсного відбору
на посади в ОМС. На конкурсних засадах будуть затверджуватись
керівники КП та КЗ
 Базовими документами місцевого самоврядування є цільові програми. Їх
виконання свідчить про ефективність роботи підрозділів ради та окремих
працівників. Буде затверджений Порядок їх підготовки, виконання та
звітування про виконання, який передбачатиме:
залучення до
розробки програм представників НГО та
громадських експертів
визначення в програмах конкретних кількісних та якісних
показників досягнення результатів
зазначення чітких джерел та обсягів фінансування
звіти про виконання програм мають містити конкретні досягнення,
виконані показники програм та кількісну оцінку їх виконання
1.3 Недостатня відповідальність голови та депутатів за взяті зобов’язання,
слабкий зв'язок депутатів з виборцями.
Вирішення:
Розробка та прийняття «Програми розвитку місцевого самоврядування (далі
ПРМС)», яка передбачатиме:
- порядок звітування депутатів перед виборцями
- порядок
проведення особистого прийому виборців; буде
забезпечений рівномірний розподіл місць прийому депутатів на
території міста
- вичерпний перелік даних про депутатів та їх діяльність, що мають
оприлюднюватись на сайті ради
- порядок звітування голови на відкритій зустрічі з виборцями

1.4 Низька ініціативність та професіоналізм депутатів та посадовців.
Вирішення:
 Запровадження навчання для депутатів (обов’язкове для обраних
вперше) та підвищення кваліфікації для посадовців (окремий розділ в
ПРМС)
 В проектах рішень ради, оприлюднених на сайті ради буде зазначатись
інформація про їх авторів (пункт в ПРМС)
 Проведення щорічної публічної атестації працівників ОМС на підставі
розроблених по кожній посаді критеріїв та індикаторів ефективності
1.5 Існування хибної практики призначення депутатів на керівні посади в
комунальні підприємства та виконавчі органи ради.
Вирішення:
Буде припинена практика призначення на посади директорів КП та керівників
підрозділів міської ради депутатів міської ради
1.6 Низький рівень прозорості у висвітлення діяльності виконавчих
органів та депутатів.
Вирішення:
Протягом трьох місяців має бути вдосконалена робота сайту міської ради на
виконання вимог законодавства щодо оприлюднення інформації органами
місцевого самоврядування та їх підрозділами.
1.7 Недостатнє залучення потенціалу громади для вирішення проблем
міста.
Вирішення:
 Будуть внесені зміни до Статуту міста, які дозволять ефективно
використовувати прописані в ньому процедури місцевої демократії:
громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, дорадчоконсультативні органи, ОСН тощо.
 Буде розроблена та затверджена Програма розвитку громадянського
суспільства в місті Херсон, яка передбачатиме:
створення реального механізму соціального замовлення для НГО
запровадження конкурсу проектів для НГО та ОСН
буде припинена практика надання небюджетним організаціям
фінансової підтримки та об’єктів комунальної власності без
проведення конкурсу
протягом місяця після виборів міський голова має затвердити
Положення про консультації з громадськістю та сформувати річний
план консультацій з урахуванням пропозицій громадськості.
Забезпечити контроль за його виконанням
запровадження кадрового резерву з представників громадськості,
стажування резервістів в підрозділах

НАПРЯМОК 2. БЮДЖЕТ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
2.1 Недостатнє наповнення міського бюджету для забезпечення
повноцінного розвитку міста. Наприклад, у 2019 році через низький обсяг
надходжень до бюджету (ПДФО, плата за землю) – Херсон з видатками 9,76 тис.
грн на 1 людину був на другому з кінця місці серед обласних центрів після
Миколаєва.
Зокрема, власники колишніх великих заводів не сплачують податки. Більшість із
заводів перетворились на руїни
Вирішення:
 Створення при міському голові «Експертної Ради із залучення інвестицій,
створення робочих місць і оптимізації бюджетних доходів». Група
готуватиме пропозиції стосовно:
- виявлення користувачів земельних ділянок, які не мають щодо них,
згідно Земельного Кодексу, прав власності і відмовились від
укладання договорів оренди; надання рекомендацій щодо
позбавлення таких користувачів прав користування землею
- приведення ставок плати за землю в залежність від обсягу ПДФО
та/або єдиного податку, які сплачує до міського бюджету платник, у
т.ч. як податковий агент
- вилучені у власників руїн під колишніми заводами земельні ділянки
будуть виставлені на прозорі інвестиційні конкурси з умовами
створення нових робочих місць
 Запровадити нормативно-грошову оцінку землі з розповсюдженням її на
землі передмість, що унеможливить великим землекористувачам через
суди ухилятись від земельного податку або оренди
 Створення структурного підрозділу (бюро) в складі управління економіки,
метою якого стане підготовка проектів на отримання інфраструктурного
фінансування
 Нестачу доходів буде частково компенсовано оптимізацією видатків:
скорочені головні розпорядники бюджетних коштів, які одержують
бюджетне фінансування лише на власне утримання, буде ліквідоване
дублювання функцій різними розпорядниками, наприклад замовлення
ремонтів та будівництва однакових об’єктів
2.2 Місто фактично відсторонено від адміністрування податків, через що
нездатне впливати на боржників чи неплатників, та не може якісно
прогнозувати бюджетні доходи.
Вирішення:
 Міський голова і рада за участі консультативно-дорадчих органів
підготують та внесуть пропозиції Верховній Раді, про внесення змін до
податкового і бюджетного кодексів
для надання місцевому
самоврядуванню контрольних і стимулюючих функцій у зборі податків для
місцевих бюджетів
 Буде укладено Меморандум з Державною Фіскальною Службою щодо
своєчасного та повного обміну інформацією, необхідною для ефективного
управління бюджетом
2.3 Високі корупційні ризики під час виконання бюджету:
- непрозоре витрачання бюджетних коштів на закупівлі (завищені ціни,
занижена якість)

- неефективне фінансування комунальних підприємств (оплата їх

утримання, а не винагорода за конкретні роботи і послуги місту)
- непрозора процедура надання комунальної власності в оренду чи на

продаж
- ручний

механізм надання бюджетних коштів небюджетними
організаціями (спорт, культура, соціальний захист)
- непрозорий розподілі коштів на ремонти житлового фонду
- ігнорування думки громадськості при розробці проекту бюджету
Вирішення:
 Створення на сайті ради повного актуального реєстру об’єктів
комунальної власності із зазначенням користувачів об'єктів та вільних
об’єктів
 Буде запроваджено обов’язкове використання системи «PROZORO» для
допорогових закупівель товарів, послуг та робіт; у звітах про укладання
договорів обов'язковим стане оприлюднення додатків до договорів
закупівлі
 На сайті ради буде створено розділ «Бюджет», в якому буде
розміщуватись повна, прозора та актуальна інформація про виконання
бюджету, передбачена законодавством
 Буде розроблена і затверджена Програма підтримки та розвитку
комунальних підприємств яка передбачатиме наступне:
- КП більше не будуть утримуватись за бюджетні кошти, а
отримуватимуть оплату за надані місту послуги. Ці послуги
закуповуватимуться за конкурентними пропозиціями відповідно до
їх реального обсягу та ринкової вартості
- керівники КП нестимуть відповідальність перед міським головою за
розробку, захист і виконання затвердженого фінансового плану.
Міський голова припинить призначення керівниками КП депутатів
ради
- всі КП, діяльність яких можливо замінити замовленням послуг у
конкурентних постачальників, буде ліквідовано. В решті КП буде
створено громадські піклувальні ради і забезпечено створення і
прозоре оприлюднення необхідної за законом звітності
 Починаючи з 2021 року буде запроваджено конкурсний порядок
фінансування НГО в галузях спорту, культури, соцзахисту тощо. Будуть
визначені напрямки фінансування і сформовані обсяги соціальних послуг,
мінімальні вимоги якості та кваліфікаційні критерії
 Кошти на ремонт багатоквартирних будинків розподілятимуться за
прозорим механізмом поєднання технічної першочерговості потреби в
ремонті з аукціоном спів фінансування співвласниками
 Міська рада затвердить бюджетний регламент, в якому буде передбачено
процедури участі громадян на всіх стадіях бюджетного процесу
2.4 Високі корупційні ризики під час виконання бюджету:
- міська рада не підтримує бізнес у складних ситуаціях
- низький рівень знань та навичок підприємців у зв’язку з постійною
зміною законодавства
- відсутність повної інформації об’єкти комунальної власності міста, в
тому числі ті, які підлягають продажу та передачі в оренду
Вирішення:
 Підтримку підприємців у разі виникнення негативних ситуацій, як пандемія
COVID-19, шляхом: зменшення ставок єдиного податку, ставок податку на
землю, зменшення ставок налогу на нерухоме майно
 Створення міською радою фонду підтримки підприємців, який матиме
можливість видавати безпроцентні фінансові допомоги






Проведення семінарів з різних питань для підприємців. Семінари
проводитимуть самі підприємці
Створення та розміщення на сайті міської ради повного та актуального
реєстру об’єктів комунальної власності місті. Розміщення в ЗМІ (раз на 3
місяці) актуального переліку об’єктів, що підлягають продажу та передачі
в оренду
Надання підприємцям правових консультацій для вирішення конфліктних
ситуацій

НАПРЯМОК 3. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
3.1 Недосконала система надання адміністративних послуг в місті.
Зокрема, власники колишніх великих заводів не сплачують податки. Більшість із
заводів перетворились на руїни
Вирішення:
Створення сучасного спроможного ЦНАП з переліком послуг, що максимально
задовольняють потреби населення, та з територіальними відділеннями
(віддаленими робочими місцями).
3.2 Непрозорий та незрозумілий розподіл коштів
непоінформованість містян про соціальні послуги.

на

соцзахист,

Вирішення:
 Створення прозорого реєстру соціальних послуг, які надаються за кошти
міського бюджету із зазначенням витрачених на них сум, та інформацію
про отримувачів послуг
 Вивчити досвід інших міст щодо інформування населення про надані
соціальні послуги
3.3 Міська влада проводить недостатній моніторинг потреб населення у
соціальному захисті.
Зокрема, власники колишніх великих заводів не сплачують податки. Більшість із
заводів перетворились на руїни
Вирішення:
Зобов'язати управління соціального захисту проводити регулярний (не рідше
разу на рік) моніторинги потреб мешканців міста у соціальних послугах, з його
публічним представленням.
3.4 Існують практики корупційного отримання соціальних послуг.
Вирішення:
Створення піклувальної ради при міському голові з питань контролю над
наданням соціальних послуг та допомогою в місті. Третина членів цієї ради має
формуватись громадськими організаціями.
3.5 Недостатня
населення.

робота

влади

із

складними

соціальними

групами

Вирішення:
Запровадження в місті інституту соціального замовлення, шляхом надання на
підставі конкурсу коштів недержавним організаціям.

3.6 Суб’єктивний і непрозорий спосіб надання громадянам допомоги на
лікування від тяжких захворювань
Вирішення:
Буде створено єдиний реєстр громадян, які потребують допомоги, куди депутати
за зверненнями громадян вноситимуть прізвища і підтверджуючі документи.
Суми допомоги будуть стандартними, залежатимуть лише від діагнозу, а не від
прізвища одержувачів чи депутатів, які вносять питання до розгляду.
3.7 Незадовільний стан житла в гуртожитках. Умови проживання там
принижують людську гідність
Вирішення:
 Регулярно оновлювати інформацію про вільні кімнати в гуртожитках і
розміщувати дану інформацію на сайті міської ради
 Буде затверджена програма «Соціальне житло», яка передбачатиме:
- аналіз проблем, пов’язаних із соціальним житлом, щодо його
прозорого надання, кінцевих адресатів, платників тощо
- створення окремої управляючої структури / компанії з управління
соціальним житлом
- облаштування кімнат в гуртожитках індивідуальними лічильниками
спожитих послуг
- реконструкцію гуртожитків у багатоквартирні будинки з окремими
санвузлами і кухонними мікро-блоками та розселення і знесення
тих із них, що визнані аварійними чи такими, що не підлягають
реконструкції, а також будинків гнучкої схеми

НАПРЯМОК 4. ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА
БЛАГОУСТРІЙ
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
4.1 Відсутність інфраструктури для маломобільних груп.
Вирішення:
Розробка та затвердження цільової програми яка передбачатиме:
- створення у під'їздах багатоквартирних будинків пандусів та
електричних підйомників (від підлоги під'їзду до підлоги першого
поверху)
- допомогу представникам маломобільних груп в обміні житла на
верхніх поверхах не обладнаних ліфтами, на перші поверхи
4.2 Незадовільне надання теплопостачання будинкам, які обслуговуються
ТЕЦ.
Вирішення:
 ініціювання прийняття ЦМК ХТЕЦ в комунальну власність без дебіторської
і кредиторської заборгованості з приєднанням до КП “Херсонтеплоенерго”;
 актуалізація схеми теплопостачання міста
 запровадження програми поступового переходу споживачів ТЕЦ на
квартальні, будинкові і мікрорайонні котельні та індивідуальних
опалювальних пристроїв у «старому місті»
 впровадження
пілотного
проекту
встановлення
споживачам

індивідуальних приладів обліку теплової енергії.:
4.3 Низька якість надання житлово комунальних послуг.
Вирішення:
 Буде
прийнята
цільова
програма
повного
енерго
аудиту
багатоквартирного фонду
 До титульних списків поряд з дахами, ліфтами і фасадами,
включатимуться ремонти стін і отворів з метою усунення втрат тепла, за
рахунок міського бюджету і “теплих” кредитів
4.4 Низька якість води.
Вирішення:
 проведення аудиту стану артезіанських свердловин, закриття неробочих
свердловин (тампонація за всіма вимогами)
 запровадження реального контролю використання води свердловин
приватними структурами
 запровадження контролю над використанням амортизаційних відрахувань
на оновлення водопровідних магістралей, каналізаційних колекторів та
очисних споруд, де знос на сьогодні становить 65% (за оцнкою
проведеного аудиту ДАСУ у квітні 2020р.)

4.5 Незадовільний стан зелених зон міста.
Вирішення:
 Буде розроблена та впроваджена програма розвитку парків та скверів
міста, яка передбачатиме:
- проведення інвентаризації зелених зон, паспортизація всіх зелених
насаджень всіх парків та скверів міста
- відведення і кадастрове оформлення земельних ділянок під
парками і скверами
- розробку та реалізацію проектів реконструкції парків та скверів
міста
- заборону нового будівництва в зелених зонах об'єктів незалежно
від призначення, поступове озеленення вільних від дерев і будівель
ділянок
 Видатки на утримання зелених зон, пляжів, та об'єктів благоустрою
розподілятимуться за підсумками конкурентних процедур закупівель
 Інвентаризація зелених зон, вільних від забудови та безгосподарних
ділянок (білі плями)
4.6 Загрозливий стан комунальних мереж.
Вирішення:
 Буде актуалізовано Схему теплопостачання міста, і прийнято програму
повної поетапної заміни трубопроводів тепломереж там, де опалення за
схемою залишатиметься центральним
 Буде здійснено повну заміну сталевих труб на пластикові в мережах
водопостачання до точок розмежування із споживачами
 Буде завершено закільцювання коштом бюджету газопроводів в
мікрорайонах з недостатнім обсягом газопостачання
4.7 Вирішення проблем із збором, вивозом та утилізацією сміття.

Вирішення:
 Виділення землі під будівництво сміттєпереробного заводу, залучення
інвесторів, програма підтримки сортування сміття
 Виділення землі під компостування листя з усього міста, організація
вивозу листя з території міста
 Виконання вимог закону України «Про відходи» та нових Правил надання
послуг з поводження з побутовими відходами, затверджені Постановою
Кабінету Міністрів України № 318 від 27 березня 2019 року
4.8 Незадовільний стан генерального плану міста.
Вирішення:
Розробка і затвердження нової версії генерального плану з урахуванням
скасування місцевих рад приміських селищ; всі зелені зони будуть включені до
генерального плану в якості земель рекреаційного призначення; буде уточнено
зонування міста. З урахуванням ДБН-Б.2.2-12:2018 (Планування і забудова
територій)

4.9 Темні вулиці.
Вирішення:
Повна заміна ламп розжарювання енергоефективними світлодіодами
яскравістю освітлення, достатнього для розглядання розмітки на дорозі

з

4.10 Темні вулиці.
Вирішення:
Розробка та затвердження цільової програми реконструкції історичного центру
міста, яка передбачатиме: реставрацію будинків, які є архітектурними та
історичними пам’ятками
4.11 Не визначені обслуговування та паспорт прибудинкових територій,
користуються старими, які були закріплені за ЖЕКами.
Вирішення:
 В земельному кадастрі будуть визначені ділянки прибудинкових територій,
які будуть передані в користування, обслуговування об'єднанням
співвласників
 Будуть укладені договірні відносини щодо прибирання та догляду за
прибудинковими територіями між міською радою та ОСББ і ЖСК
4.12
Не
організовано
утилізацію
великогабаритного
багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора.

сміття

з

Вирішення:
Організація вивозу великогабаритного сміття, складання графіку вивозу по
районах та ціноутворення, визначення на конкурсній основі підрядників
4.13 Непрозоре виділення коштів на капітальний ремонт багатоквартирних
будинків.
Вирішення:
Розробка та затвердження програми капремонту багатоквартирних будинків всіх
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4.14 Незадовільний стан прибирання міста, неналежний стан зелених
насаджень та газонів, та догляду за ними.
Вирішення:
 Буде забезпечено в літній період (травень-вересень) суцільний полив
зелених насаджень, які цього потребують
 Догляд за інвентаризованими зеленими насадженнями включатиме їх
обрізання, косіння, видалення нежиттєздатних екземплярів
 Рослинні відходи (передусім листя і скошена трава) будуть
відсортовуватися і утилізуватися окремо від ТПВ
 Всі послуги з благоустрою мають надаватись на підставі конкурсу єдиним
профільним КП, або приватними підприємствами
 Провести інвентаризацію садових товариств , які знаходяться в межах
міста
 Закріпити за відділом екології контроль над заключенням договорів на
вивіз сміття
 разом з екологічною інспекцією проводити перевірки з питання
поводження з побудови ми відходами в садових товариств, особливо по
тим які знаходяться га берегах річок
4.15 Відсутність каналізації в приватному секторі, невпорядкованість у
користуванні вигрібними ямами та дощовою каналізацією.
Вирішення:
 Провести інвентаризацію наявних вигрібних ям у приватному секторі.
Проводити прийом вигрібних ям у новобудовах (згідно ДБН), регулярно
проводити контроль по споживанню води і кількості вивезених стоків з
приватного сектора де відсутня центральна каналізації, в розрізі
споживачів; проводити регулярний контроль стану вигрібних ям
 Закріпити всю мережу дощової каналізації в приватному секторі за КП,
;регулярно проводити Її чистку, виявляти порушників ,які врізаються в
мережу дощової каналізації

НАПРЯМОК 5. ЯКШСНА ОСВІТА
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
5.1 Школи не відповідають сучасним потребам. Попри реформування
першого ступеню, матеріально-технічна база загальноосвітніх закладів другоготретього ступеню у пересічній херсонській школі вимагає суттєвого покращення.
Також, наявні перекоси у стані матеріального забезпечення в різних школах
міста.
Вирішення:
 Проведення громадського аудиту навчальних закладів на предмет
дотримання сучасних вимог освітнього процесу. Залучення до цього
процесу профільних громадських організацій, депутатів, керівників
осередків політичних партій, що брали участь у місцевих виборах,
активної частини суспільства – до кінця 2021 року
 На підставі отриманих відомостей, розробити довгострокову цільову
програму
«Сучасна
школа»
доведення
матеріально-технічного




забезпечення шкіл до сучасних вимог, модернізації та реконструкція
приміщень у разі потреби
Передбачити в програмі кошти для придбання необхідних матеріалів і
обладнання для профільних кабінетів та методичних кабінетів
Зробити доступним інтернет-рейтинг навчальних закладів Херсону на
підставі комплексної оцінки (навчання/участь в олімпіадах/дотримання
сучасних методик/оцінки ЗНО тощо)

5.2 Старіння педагогічних кадрів, молодь не хоче йти, кращі уходять із
професії.
Вирішення:
 Розробити довгострокову програму підтримки педагогічних працівників,
залучення та заохочення молодих педагогічних кадрів. Запровадити в
рамках цієї програми конкурси для молодих спеціалістів, впровадження
сучасних методик навчання, надання стипендій найкращим спеціалістам
 Запровадити безкоштовне навчання для певної кількості кращих
випускників шкіл, переможців олімпіад
навчання педагогічним
спеціальностям за рахунок міста
5.3 Велика кількість корупційних ризиків в освітній галузі.
Вирішення:
 Створення піклувальних рад та благодійних фондів при закладах освіти
 Контроль над діяльністю піклувальних рад та благодійних фондів в рамках
законодавства
 Заборона на збирання коштів з батьків окрім добровільних пожертв через
благодійні фонди без контролю та обліку за персоналіями здобувачів
коштів

НАПРЯМОК 6. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
6.1 Невпорядкованість збирання та використання благодійної допомоги,
непрозорість діяльності благодійних фондів.
Вирішення:
Створення при медичних закладах міста опікунських рад, які
контролювати наповнення та витрачання коштів благодійними фондами

будуть

5.2 Непрозора діяльність органу управління охороною здоров’я,
непоінформованість населення про стан надання медичних послуг.
Вирішення:
Запровадити щорічний публічний звіт керівника управління охорони здоров’я
перед громадою з наданням та поясненням передбачених законом показників
ефективності та якості. Внести цю норму в регламент ради та статут

НАПРЯМОК 7. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
7.1 Відсутність розуміння владою культурних потреб населення.
Вирішення:
 Проведення детального дослідження потреб мешканців в культурних
послугах з метою сформування нового підходу у формуванні пріоритетів
культурної сфери нашого міста з метою формування комплексної цільової
програми «Херсон – культурна столиця півдня України 21 сторіччя»
 На стадії розробки програми провести серію громадських обговорень
різних підходів в розвитку культури в нашому місті
7.2 Занедбаний стан будинків культури.
Вирішення:
Запровадити загальноміське обговорення про розвиток культури, системи
будинків культури, перетворення їх на сучасні центри дозвілля. Серед іншого
запропонувати для обговорення шлях приватизації цих будинків. Вивчити
закордонний досвід та розпочати його запровадження в місті.
7.3 Покращення музейної справи.
Вирішення:
Подальше запровадження сучасних музейних практик. Підтримка ініціативи
музейних працівників шляхом запровадження конкурсів культурних ініціатив,
надання стипендій, створення Опікувальних рад при музеях.
7.4 Занедбаний стан бібліотек.
Вирішення:
Створення на базі відділень міської бібліотеки багатофункціональних культурних
центрів / територіальних клубів, що забезпечують досуг мешканців відповідно до
їх потреб із збереженням книжкових фондів та запровадженням іншим форм
дозвілля.
7.5 Проблеми позашкільної освіти: Занедбаний стан кімнат-школяра, мала
кількість місць позашкільного розвитку дітей.
Вирішення:
Створити депутатську комісію із залученням активних громадяни для
проведення інвентаризацію наявних кімнат та відновити їх діяльність на підставі
спеціально розробленого стандарту їх функціонування.
7.6 Невідповідність культурно-спортивних
потребам населення.

заходів

(свята)

сучасним

Вирішення:
Створення та підтримка на постійній основі знакових регулярних культурних
заходів в місті, які б могли демонструвати широкі можливості культурного
потенціалу нашого міста, збільшуючи зацікавленість туристів, збільшуючи
туристичний сезон в нашому місті.
7.7 Підтримка культурних ініціатив.
Вирішення:

Запровадити відкритий конкурс для підтримки культурних ініціатив громадян за
пріоритетами розвитку культури в нашому місті .

НАПРЯМОК 8. РОЗВИТОК СПОРТУ
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
8.1 Занедбаність спортивних площадок.
Вирішення:
 Буде проведена інвентаризація спортивних площадок. За результатами
інвентаризації – створений реєстр
 Буде розроблена та втілена програма розвитку спортивних площадок та
майданчиків
 Буде проведене оформлення земельних ділянок під комунальними
спортивними спорудами в земельному кадастрі з метою недопущення їх
самозахоплення комерційними структурами
8.2 Непрозорий розподіл коштів на потреби спортивної галузі.
Вирішення:
 Буде створена, у тому числі за участі громадськості, громадська рада при
управлінні молоді та спорту
 Буде розроблено та затверджено положення про конкурсний механізм
розподілу коштів між громадськими спортивними організаціями за
функціональною ознакою
8.3 Непрозорість звітів з використання коштів, виділених на розвиток
спортивних організацій.
Вирішення:
 Громадські організації будуть зобов’язані звітувати за бюджетні кошти
 Будуть розроблені та внесені чіткі стандарти до виділення коштів під
контролем громадської ради
8.4 Відсутність в місті великого доступного басейну.
Вирішення:
Буде побудований великий басейна за грантових надходжень та бюджету
8.5 Незадовільний стан стадіону “Кристал”.
Вирішення:
 Буде знайдено фінансування на відновлення інфраструктури стадіону
«Кристал»
 Стадіон кристал буде відновлено за кошти грантових надходжень та
бюджету

НАПРЯМОК 9. ЕКОЛОГІЯ
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
9.1 Недостатня якість очистки стічних вод.
Вирішення:
Буде затверджена цільова програма, яка передбачатиме закупівлю і
встановлене на очисних спорудах нового обладнання, яке дозволить очищати
стічні води не лише від аміачних емульсій і твердих суспензій, але і від
агресивних сполук зі складу миючих засобів
9.2 Забруднення повітря і поверхневих вод від міського звалища.
Вирішення:
 Активізувати роботу спец лабораторії по заміру чистоти повітря та
виконати цільову програму «Екологія-2019»
 Буде виділена земельна ділянка під новий полігон з досортуванням і
переробкою сміття, існуючий полігон буде законсервовано та
рекультивовано
9.3 Забруднення міста викидами від транспорту.
Вирішення:
 затвердження цільової програми заміщення автобусного транспорту
електробусами як для КП ХКТС, так і через преференції в конкурсах приватними перевізниками
 розвантажити вулиці, на яких виникають затори передусім добудовою
мостопереходу, проектом розв'язки на площі Перемоги
9.4 Недостатність зелених насаджень.
Вирішення:
Після завершення інвентаризації зелених насаджень і кадастрового оформлення
земельних ділянок під парками і скверами буде прийнято цільову програму
засадження голих ділянок парків і скверів і догляду за новими насадженнями,
зокрема, парку “Ювілейний” (Дубки), Шуменського парку, лівого схилу долини
річки Верьовчини, парку “Таврійський”
8.5 Незадовільний стан стадіону “Кристал”.
Вирішення:
Закріпити територію міста за відповідними структурами по боротьбі з амброзією,
долучати ОСББ ,керуючі компанії ,квартальні ,будинкові комітети до боротьби з
амброзією, проводити роз’яснювальну роботу про необхідність знищення цього
карантинного бур’яна, застосовувати як механічні так і сучасні методи боротьби

НАПРЯМОК 10. ТРАНСПОРТНІ ТА ІНФРАСТРУКТУРНІ ПИТАННЯ
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:
10.1 Занедбаний стан міських доріг і супутньої інфраструктури.
Вирішення:
 На капітальний і поточний ремонт буде виділятись мінімально необхідний
за міжремонтними термінами обсяг коштів, тобто втричі більше поточного;
буде припинено штучне обмеження кількості підрядників і тіньовий
розподіл між ними замовлень
 Буде створено систему постійного моніторингу пошкоджень доріг з
оперативною зміною планів закупівель на поточні ремонти і претензійною
роботою з винуватцями пошкоджень покриття - операторами підземних
інженерних мереж та підрядниками на гарантійному терміні
 Будуть затверджені типові підрядні договори з чітко прописаними
гарантійними термінами, умовами настання гарантійних випадків, обсягом
робіт у квадратних метрах та чіткими межами ділянок, що ремонтуються.
Договори оприлюднюватимуться на сайті міської ради в новому розділі
«ремонти» разом із усіма додатками та документацією про виконання
робіт
 Спеціальні послуги з утримання доріг (посипання піскосольовою сумішшю,
прочищення повеневої каналізації) прийматимуться до оплати лише з
наданням і оприлюдненням фотозвітів
 Розробка та прийняття програми створення велодоріжок
10.2 Незадовільний стан громадського транспорту.
- Відсутня стратегія розвитку громадського транспорту міста
- Відсутня стратегія розвитку громадського транспорту міста
- Відсутність громадського транспорту в вечірній та нічний час доби
- Відсутність або недотримання графіків руху автобусів і тролейбусів
- Некомфортний та застарілий (небезпечний) транспортний склад
(авто-, водний
- Необлаштовані, або неякісно облаштовані зупинки, неузаконені
причали
- Відсутність достовірної інформації про пасажиропотік в місті
Вирішення:
 Буде переглянуто існуючі цільові програми розвитку різних видів
громадського транспорту в місті: в центральній частині відтворено 2
значних пересадочних зони в районі “Красеня” та кола УшаковаПотьомкінська-Пугачова-Козацький/Залізнична, маршрути замість існуючої
схеми “околиця - центр-інша околиця”, сходитимуться з околиць в ці
пересадочні зони. Стратегічну місію КП “ХКТС” буде змінено з
монополізації “непривабливих” для комерсантів маршрутів на вільну
участь у конкурсах, і надання на ринкових засадах послуг з стоянки,
техобслуговування, медичного огляду
 Конкурси на маршрути буде замінено конкурсами на сукупність оборотних
рейсів, що дозволить усунути з ринку дорогих посередників, і підвищити
рентабельність перевезень за діючих тарифів, а також дасть змогу
замовляти частині власників автобусів перевезення у вечірній та нічний
час з денною перервою
 Буде забезпечено відповідність умов руху вимогам до “звичайного”
режиму перевезень: затверджені графіки з часом знаходження на кожній
зупинці з незначними допустимими відхиленнями без поважних причин і
санкціями за порушення








За графіками для кожного оборотного рейсу передбачатиметься
адекватний поточному пасажиропотоку розмір автобусів: на світанку і
ввечері менший, в ранкові і вечірні години-пік більший; Систему конкурсів
на сукупність оборотних рейсів, графіки і трекерізацію буде
розповсюджено на приміський водний транспорт; Вимоги до якості
включатимуть не лише розмір і пасажиромісткість, але й технічний стан
транспортних засобів (автобусів і катерів)
Буде переглянута цільова програма облаштування зупинок зі зміною
типового проекту, який має забезпечити захист пасажирів в очікуванні
транспорту від природних стихій та некомфортного впливу погодних умов;
забезпечено інформативні таблиці з графіками руху, відкритий wi-fi
Буде легалізовано усі причали в місті, сформовані земельні ділянки
загального користування поряд з ними
Буде здійснено повторне, офіційне вивчення пасажиропотоку Управлінням
транспорту, внаслідок чого за необхідності будуть проведені додаткові
конкурси на сукупність оборотних рейсів у певні проміжки часу (години-пік)
в режимах руху «експрес» та/або «маршрутне таксі»

1. 10.3 Незадовільний стан частини внутрішньо домових доріг та заїздів
залежно від впливовості депутатів міської ради з відповідних округів.
Вирішення:
 Видатки на утримання проїздів як частину видатків на благоустрій, буде
децентралізовано на Органи самоорганізації населення пропорційна
чисельності мешканців
 буде змінено типовий спосіб відновлення покриття - з ремонту асфальту
на реконструкцію в плиткове покриття. Замість рельєфних перешкод на
шляху (ям і саморобних “лежачих поліцаїв”) обмеження швидкості
дотягатиметься горизонтальними перешкодами на траєкторії руху задля
багаторазової зміни його напрямку. Буде заборонено несанкціоноване
встановлення перешкод руху на комунальних проїздах (бетонних блоків,
забетонованих труб тощо)
2. 10.4 Перевантаження доріг, перевантажений рух транспортних засобів.
Вирішення:
 Для зменшення заторів у період до завершення другої черги
мостопереходу ХБК-Таврійський буде реконструйовано існуючий
залізничний переїзд із затупленням кутів повороту, розширенням смуг
руху з трьох до чотирьох
 Буде запроваджено на всіх світлофорах антизаторові технології
керування сигналами: «зелена вулиця» аналогічно існуючій в Миколаєві,
вмикання зеленого від датчиків руху, вмикання зеленого від натиснення
кнопки; за таким принципом будуть встановлені також нові світлофори із
включенням за залежної від інтенсивності руху необхідністю: на площах
Перемоги і 200 років Херсону; буде розширено ділянки доріг перед
перехрестями для неперешкоджання автомобілями, що чекають
можливості повороту ліворуч, тим, хто рухається прямо
3. 10.5 Недосконалий та корупційний механізм забезпечення пільгового
проїзду в громадському транспорту.
Вирішення:
Буде скасована поточна практика вибіркової і нічим не обґрунтованої
“компенсації” частині перевізників їх «витрат» з перевезення пільговиків, самі
пільги з перевезень наземним і водним транспортом - монетизовані наданням

громадянам, що мають право на пільгу, визначеної кількості поїздок,
безкоштовний проїзд крім прямо прописаних у законодавстві випадків скасовано
4. 10.6 Небезпека на дорогах.
Вирішення:
 Незалежно від проведення ремонтів на ділянках доріг, і проміжком часу до
наступного ремонту цих ділянок, буде заборонено залишати дороги без
розмітки, або із недостатньо видимою розміткою. Вся розмітка буде
світловідбивна, а на ділянках, що пройшли реконструкцію - світловідбивна
пластикова
 Буде запроектовано і побудовано підземні переходи в районах ТРЦ
“Фабрика” до зупинки в бік міста та до ТЦ «Епіцентр», Дніпровського
ринку-через вулиці Кулика та Університетська, Залізничний вокзал- через
Бериславське шосе; надземний пішохідний перехід через залізницю і
Бериславське шосе між 4-м Таврійським і «Воєнторгом»

