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Відповідь на лист –вимогу 
№55 від 19.02.2020р. 

Розглянувши Вашу вимогу, повідомляємо наступне.

Інформація, викладена в 3-х відеороликах:
 «Бюджет Херсона. МКП "Гарантія" - гарантовані втрати?» 24 лютого 2019 

року
 «Херсонська громада. МКМ "Гарантія, Херсон, понтон та проблеми 

самоврядування» 19 березня 2019 року
 «МКП "Гарантія". Один причал та п'ять проблем влади» 15 квітня 2019 року,

озвучена на круглому столі «Як зробити бюджетні витрати та діяльність 
комунальних підприємств міста ефективними та прозорими? Що треба зробити 
депутатам, чиновникам та громадськості для цього?» 29 січня 2020 року,

та надана в статті «#Громадська префектура. Ставимо завдання владі Херсона»  
29.01.2019 року на сайті «Херсон. Громада. Ініціатива», 

ґрунтується  на документальних матеріалах, а саме:

 на документах, які були надані ініціативною групою дачників та перевізників
до робочої групи, створеної рішенням Громадської ради при міському голові 
(ГР при МГ) 19 лютого 2019 року для вивчення питання соціальної напруги, 
яка виникла навколо побудови причалу в Гідропарку (робоча група ГР при 
МГ по причалу).

 на документах по проектуванню, будівництву та сертифікації причалу, які 
були надіслані МКП «Гарантія» 3 березня 2019 року мені, як голові робочої 
групи ГР при МГ, на електронну адресу hannaparfyonova  @  gmail  .  com , 

 на документах, отриманих19 листопада 2019 року на запит ГО «Розвиток» на
електронну пошту hmgo  .  rozvytok  @  gmail  .  com 

 на документах з відкритих Інтернет джерел, в т.ч. на матеріалах порталу 
Youcontrol , який створений для  перевірки доброчесності юридичних осіб та 
ФОП.  

 на відповідях, отриманих від структурних підрозділів Херсонської міської 
ради, на листи ГО «Розвиток», які стосувалися перевірки діяльності 
комунальних підприємств   Департаментом ЖКГ,  Відділом з питань 
запобігання, виявлення корупції  та внутрішнього аудиту і Управлінням 
економічного розвитку.  
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Історія побудови причалу добре простежується в цих документах  і викликає подив
цілою низкою непрофесійних рішень, для вирішення яких витрачалися  гроші 
платників податків – гроші херсонської громади. 

Це стосується:

 по-перше, прийняття рішення про будівництво причалу без якісного 
обґрунтування місця та без громадських обговорень цього рішення, яке 
зачіпало інтереси великої кількості людей та стосувалося рекреаційної зони   

 по-друге, побудови в червні 2018 року причалу з одного понтону, який 
прийшлося переробляти на причал з двох понтонів

 по-третє, зміна класу будівництва та переробка документів на причал, після 
того, як було виявлено, що це є гідротехнічна споруда.

Звичайно, що в кінцевому підсумку, після втрачання більше 3 млн.  грн. коштів 
громади  і майже року введення в експлуатацію, причал побудований і має всі 
документи. Ніхто не заперечує, що у МКП «Гарантія» є всі необхідні 
документи. 

Опрацьована інформація надає громадськості підґрунтя для надання оціночних 
суджень щодо низької професійності рішень чиновників, непрозорості діяльності 
комунальних підприємств та на неефективності витрачання коштів громади.

Ролики зроблені з метою привернути увагу до даних проблем місцевого 
самоврядування і лобіювати їх вирішення. І пропозицією, який робиться в роликах,
є те, що необхідно, перш за все, забезпечити прозорість діяльності комунальних 
підприємств міста, так як того вимагає закон, а саме ст.78 Господарського кодексу 
України. 

ГО «Розвиток» вважає своїм успіхом те, що після майже року наших пропозицій та 
лобіювання питання на різних рівнях, міським головою прийняте відповідне 
розпорядження «Про оприлюднення інформації щодо діяльності комунальних 
підприємств територіальної громади м. Херсона» №3-р від 20.01.2020 року.

На жаль, воно, поки що, не виконується  в повному обсязі, в тому числі і МКП 
«Гарантія», але ми будемо добиватися його повного виконання. 

Що стосується Вашого заперечення своїх слів, відносно наїзду на пішоходів в 
Гідропарку на головній пішохідній алеї, то ми надаємо Вам посилання на ролик 
ІВ «Херсонская мастерская новостей» - «Спор херсонских дачников, перевозчиков,
чиновников и депутатов» (21 авг. 2018 г.) з записом засідання в Херсонській міській
раді https://www.youtube.com/watch?v=K6YSr4Rrzss&feature=emb_logo,  в якому 
Ви приводите саме ці факти (на 17-й хвилині) . 

Що стосується того, що ми надаємо недостовірну інформацію про те, що у МКП
«Гарантія» є відкриті кримінальні провадження, то якщо інформація на сайті 
Youcontrol є не достовірною, будь ласка, звертайтеся з позовом на даний ресурс, 
тому що саме він надає дану інформацію. І будь хто може її побачити.  

Але Ви самі  в своєму листі – вимозі наводите довідку, в якій сказано, що 
«проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню» і дивно, 
що Ви заперечуєте цей факт і вимагаєте його спростування. 
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Хочу ще раз наголосити, що ресурс Youcontrol був створений саме для перевірки
доброчесності юридичних осіб та ФОП. 

І на мій погляд, інформація з даного ресурсу має бути предметом моніторингу 
відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту Херсонської міської 
ради і прийняття відповідних заходів для додаткової перевірки діяльності 
комунальних підприємств та їхніх підрядників, при наявності інформації з 
даного ресурсу про відкриття кримінальних проваджень за фактами розтрати 
бюджетних коштів. 

І громадська організація «Розвиток» буде добиватися прийняття відповідних 
рішень від Херсонської міської ради на благо розвитку нашого міста і місцевого 
самоврядування. 

З повагою, голова організації Г.В. Парфьонова
        (конт. тел. 0669465305)
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