Шановні кандидати на посаду міського голови!
Шановні майбутні депутати!
Оргкомітет Форуму синергії Херсона, який зініційований представниками громадськості, бізнесу,
молоді, гуманітарної інтелігенції, науки запрошує Вас взяти зобов’язання перед громадою міста на
виборчий і післявиборчий період.
Форум діє на підставі прав, наданих народу і громадам, як частинкам народу, Конституцією,
Демократією та системою Місцевого Самоврядування, згідно яких народ є єдиним джерелом
влади (ст .5 Конституції).
Для виконання завдань громади щодо отримання для розвитку міста ефективного патріотичного
голову, ми пропонуємо всім кандидатам на посаду міського голови підписати зобов’язання перед
громадою (у додатку 1 зразок для кандидатів на посаду міського голови) та відповісти на питання,
бачення відповідей на які є основою якісного ефективного управління (додаток 2).
Також, ми пропонуємо надати відповіді на ці питання всім політичним силам, які йдуть у владу та
кандидатам у депутати і підписати відповідні зобов’язання.
Запрошуємо Вас, шановні кандидати підписати документ, який створили незалежні та
незаангажовані виборами представники громадськості, бізнесу, науки, молоді, гуманітарної
інтелігенції, які щоденно працюють на розвиток міста.
Форум планує діяти на постійні основі у співпраці з владою (шість крил синергії – влада, бізнес,
громадськість, наука, гуманітарна інтелігенція, молодь) для того, щоб убезпечити громаду від
корисливого популізму до виборів, і забезпечити контроль за виконанням передвиборчих обіцянок
та ефективністю управління справами громади після виборів.
Ми віримо, що тільки у синергії зусиль, тільки з чистими серцями і тільки на основі сучасних знань та
ефективного управління можна подолати розруху у Херсоні і досягнути розвитку міста і громади.

Годі губити місто!
Херсону потрібна правда і розвиток!

Оргкомітет Форуму синергії Херсона
hmgo.rozvytok@gmail.com

Додаток 1
ЗОБОВЯЗАННЯ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ МІСТА
Я, КАНДИДАТ НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
_______________________________________________
ЯКИЙ НІКОЛИ НЕ МАВ СУДИМОСТІ, НЕ ЗНАХОДИВСЯ ПІД СЛІДСТВОМ, НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ В
ЖОДНИХ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯХ, ШАХРАЙСЬКИХ ОБОРУДКАХ, РЕЙДЕРСТВІ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНАХ
КАРНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ОСУДУ,
розуміючи свою велику відповідальність перед громадою міста Херсона за її процвітання та розвиток,
констатуючи, що безвідповідальність і непрофесійність посадових осіб, корупція та неефективність в
управлінських структурах призвела до катастрофічної деградації Херсона в сферах реальної економіки,
життєдіяльності, зовнішнього вигляду міста,
прагнучи виправити ситуацію, сучасно і професійно підійти до питань розвитку міста і громади,
залучаю в свою команду професіоналів,
В ЯКІЙ НІХТО НЕ МАВ СУДИМОСТІ, НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ В ЖОДНИХ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯХ,
ШАХРАЙСЬКИХ ОБОРУДКАХ, РЕЙДЕРСТВІ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНАХ КАРНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ОСУДУ,
ГОТОВИЙ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У ДЕБАТАХ З КАНДИТАТАМИ НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ.
І БЕРУ НА СЕБЕ, В РАЗІ ОБРАННЯ, НАСТУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
I.

В СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕДВИБОРЧІ ОБІЦЯНКИ
Піти у відставку, у разі невиконання 70% передвиборчих обіцянок, або у випадку
неспроможності добитися кардинального покращення ситуації в місті Херсоні, впродовж
перших 2-х років діяльності.

II.

В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ
1. Забезпечити оприлюднення повної інформації на сайті Херсонської міської ради згідно
Кодексу прозорості влади та напрацювань громадськості, які викладені на сайті
«Херсон. Громада. Ініціатива».
2. Забезпечити роботу і врахування експертної думки дорадчих структур при органах
місцевого самоврядування, надавши цим дорадчим структурам узгоджені з громадою
(впродовж першого півроку діяльності) дієві важелі впливу.
3. Подолати хибну практику щодо призначення депутатів міської ради керівниками
комунальних підприємств

III.

В СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Забезпечити прозорі правила відставки посадових осіб Херсонської міської у разі
наявності підозри правоохоронних органів щодо корупційних діянь
2. Розірвання контракту з керівниками комунальних підприємств, проти яких (керівників
або підприємств) відкриті кримінальні провадження щодо розтрат бюджетних коштів
(корупції ).
3. Забезпечити ефективну діяльність Відділу з питань запобігання, виявлення корупції та
внутрішнього аудиту
______________________________
Дата

/_______________/

Додаток 2

Питання, на які громада має почути відповіді від кандидатів на посаду міського голови або
місцевих осередків політичних партій:
1.




2.
3.

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)
Як буде забезпечена участь громади в управлінні розвитком міста і що треба
удосконалити в Статуті міста для цього
Як буде висвітлюватися для громади та контролюватися ефективність
планування , використання бюджету міста та звітування за його виконання

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 .

