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Вступ 

Визначення і виконання завдань розвитку міста в рамках місцевого 

самоврядування не є простими задачами і потребують системних підходів і 

зусиль представників влади, бізнесу, науки, громадськості, направлених на 

місцевий розвиток.  

Системний підхід може бути  забезпечений розробкою міських цільових програм 

по головних напрямках економічного і соціального розвитку міста, які визначені 

депутатами і які в системі охоплюють життєдіяльність і розвиток  міста і, 

головне системно виконуються.  

Системний підхід може бути забезпечений, також,  на основі  розробки  стратегії 

міського розвитку, в якій важливу роль має відігравати громада міста  і, далі, 

розробки і системного виконання міських цільових програм за визначеними 

пріоритетними напрямками.  

Наразі в нашому місті існує перший  варіант, але  він ще дуже далекий від 

системного Адже, хоч  міські цільові програми  і охоплюють практично всі 

сфери життєдіяльності міста, їх створення і виконання є майже, емпіричними.  

Дуже мало ефективних прикладів системних  інтеграційних зусиль влади, науки, 

бізнесу, громадськості в створенні і виконанні міських цільових програм.  

І ще менше прикладів  реального звітування депутатів перед громадою за 

виконання передвиборчих програм і глибокого аналізу шляхів розвитку нашого 

міста.  

В результаті розвиток міста ще дуже далекий від оптимального, про що свідчить, 

як міська статистика, так і ті місця, які посідає місто і регіон у всеукраїнських 

рейтингах інвестиційної привабливості, динаміки  розвитку тощо. 

Матеріали цієї брошури присвячені оцінці ефективності виконання програм 

депутатів та міських цільових програм нашого міста за  період з квітня 2002 р.  

по грудень  2005 р., які власне, і повинні становити гармонійну систему 

місцевого розвитку. 

Враховуючи, що тема яка розглянута, має багато контекстів, а методології оцінки 

дій влади практично не існує,  в цій роботі неминучі спрощення, допущення і 

авторська трактовка. Тому я завчасно прошу вибачення за можливу 

недосконалість аналізу та висновків і запрошую всіх, хто зацікавився темою 

місцевого розвитку за допомогою таких інструментів, як програми депутатів і 

міські цільові програми,  висловити свою думку, в тому числі на сайті „Херсон. 

Громада. Ініціатива‖, який присвячено підтримці реалізації прав громади на 

ефективне самоврядування і місцевий розвиток. 

Брошура призначена для депутатів, представників виконавчих органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, науковців міста, активних членів 

громади. 
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Передвиборчі програми депутатів міської ради 

Добиться, чтобы избранный депутатский 

корпус городского совета сделал уютным и 

теплым наше жилье, осветил и убрал наши 

улицы, отремонтировал дороги, обеспечил 

безопасную жизнь горожан. 

З передвиборчої програми Вороніної М. В., 

депутата Херсонської міської ради IV 

скликання 

 

Напевно, мешканці нашого міста не очікували таких подвигів і звитяг від 

депутатів, які задекларувала Вороніна М.В., але, тим не менш, вони обрали до 

міської ради депутатів, більшість з яких ставила в своїх передвиборчих 

програмах найбільш гострі питання, які хвилювали городян. 

Якщо проаналізувати передвиборчі програми  депутатів (див. Додаток 1), то 

виявиться, що з 75 депутатів з голими деклараціями пройшли до депутатського 

корпусу тільки 5 депутатів.  

Це депутати:  

1. Бабанін   Віталій  Миколайович 

2. Больбот   Дмитро  Олександрович 

3. Букарєв   Володимир Олексійович 

4. Кияновський Артем Олександрович 

5. Янковой Євген Михайлович 

Натомість, 49 депутатів в своїх програмах зобов’язувались вирішувати такі 

важливі загальноміські питання, як: 

- відродження та забезпечення роботи промислових підприємств  

- розвиток малого та середнього бізнесу  

- удосконалення системи та вирішення проблем житлово - комунального 

господарства  

- удосконалення структури комунального майна міста і роботи комунальних 

підприємств 

- Відновлення роботи ліфтів 

- Відновлення та заміна кришок люків  

- Відродження парків та скверів міста 

- Утримання і збереження пам'ятників історії та культури, збереження 

історичного обличчя міста 

- Сприяння вирішенню екологічних проблем міста  

- Ремонт доріг тощо. 

14 депутатів ставили в своїх програмах завдання вирішення конкретних питань 

виборчих округів, по яких вони обирались. Це наприклад, питання ремонту 

конкретних будівель, доріг, мостів тощо.  

Крім того багато депутатів задекларували підтримку та всесторонній розвиток 

молоді, розвиток гуманітарної сфери: освіти, культури, медицини, спорту, 

вдосконалення системи соціального захисту.  

Правда, 25 депутатів в деяких своїх передвиборчих обіцянках вийшли далеко за 

межі компетенції депутатів міської ради. Але це вже інша тема.  
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Звітність депутатів 
Зміст зауважень, пропозиції виборців: 

1. Про огидний стан дорожнього покриття по 

вул. Фонтанній, в межах будинків 19-23. 

2. Про непрацюючі ліфти: вул. Фонтанна 19, 

корп.З, Фонтанна 21, корп.З, другий під'їзд. 

3. Про недостачу контейнерів для збору 

побутових відходів: вул. Фонтанна, 19 корп.1. 

4. Про велику кількість щурів у підвалах 

багатоквартирних будинків (Фонтанна 19-23) 

5. Про необхідність ремонту покрівлі в будинку, 

розташованому по вул. Дмитрова, 23. 

Із другого річного звіту депутата по 39 виборчому 

округу Бабича А. О. 

Згідно закону „Про статус депутатів місцевих рад‖, депутат місцевої ради 

періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати перед 

виборцями округу про свою діяльність у раді і в окрузі,  про прийняті радою та її 

органами рішення,  про хід їх виконання. (див. Додаток 2). 

При системному підході до місцевого розвитку, звітування депутатів – це не 

просто елемент власної відповідальності, а, перш за все елемент зворотнього 

зв’язку в системі влада – громада, який дає можливість відстежити 

результативність дій влади.  Звітування в такому випадку, повинно включати  не 

тільки звіт депутата перед виборцями округу, але й „звіт відносно результатів 

звіту‖ до міської ради.  

Це означає, що депутати мають не тільки узагальнити проблемні питання, які 

піднімають мешканці округу, але й проаналізувати причини  того, чому 

піднімаються знов ті самі питання (якщо таке має місце).  В свою чергу рада в 

цілому повинна проводити узагальнений аналіз і приймати корегуючи рішення 

до міських цільових програм, які направлені на вирішення проблемних питань. 

В Херсонській міській раді існує практика  надання звіту депутата відносно 

щорічного звітування перед виборцями. Хоч не всі депутати (в порушення 

закону) звітують перед виборцями і, відповідно, не всі  надають звіти до ради.  

Якщо ж проаналізувати ці звіти, то виявляється, що вони представляють собою 

не більше, ніж перелічення питань, які  ставили виборці перед депутатом. 

Причому більшість з питань, які часто торкаються проблем житлово - 

комунальної сфери,  повторюються із року  в рік. Форма звіту не передбачає 

ніяких аналітичних висновків від депутата і, відповідно, не стимулює більш 

глибокого підходу до осмислення проблемних питань округу чи міста, ніж 

проста констатація фактів. Звітність, також, не є підгрунттям для подальших 

узагальнених аналітичних висновків, які спираються на думку депутатів. 

В самій міській раді апарат узагальнює перелік проблемних питань, але жодного 

разу за три роки проведення річних звітів депутатів, не було розгляду виконання 

міських цільових програм в контексті результатів, отриманих в ході річного 

звітування.   

Отже  такий важливий елемент системності, як корегуючий зворотній зв'язок, 

практично відсутній в системі щорічні звіти депутатів – міські цільові програми.   
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Оцінка громадою діяльності депутатського корпусу 
Що в теперішньому стані міста викликає у Вас 

найбільше занепокоєння? 

-  сміттєзвалища, відмирають парки, сквери, 

озера, повітря забруднене, не ремонтують 

будинки як в центрі, так і на периферії  

-  безпека на вулицях, стан доріг, робота 

комунальних служб 

-  дороги, будинки, грязні вулиці 

-  засмічене місто 

-  забрудненість міста, непрацюючи заводи, 

багато безробітних 

-  екологічний стан міста 

-  відставання в усіх сферах по відношенню до 

інших міст 

Із відповідей мешканців міста (жовтень - листопад 

2005 р.) 

В жовтні – листопаді 2005 року громадська організація „Розвиток‖ провела 

опитування городян щодо оцінки стану розвитку міста. Було опитано 450 чоловік 

у віці від 18 до 75 років за квотною вибіркою. (див. Додаток 3). В анкеті були 

представлені і відкриті питання, в тому  числі відносно того, що в теперішньому 

стані міста викликає найбільше занепокоєння. Більшість відповідей  чітко 

вказують на ті самі проблеми, які брались вирішувати депутати, майже, чотири 

роки тому назад. 

В грудні 2005 року ХОО Комітету виборців України проводив опитування 

громадської думки щодо особливості соціально-політичної ситуації, що склалась  

у Херсоні напередодні парламентських  та місцевих виборів. Було опитано 600 

виборців за квотною вибіркою.  

Рейтинг міських проблем, в результаті, виявися таким (наведено перші 13) 
 

№ 

п/п 

Проблеми міста, які хвилюють мешканців  % до тих, хто відповів 

(дозволялось вибрати 

декілька варіантів відповідей  

1.  Поганий стан комунального господарства в цілому 44,3 

2.  Високі ціни на житло 24,5 

3.  Поганий  стан автодоріг, вулиць міста 21,7 

4.  Безробіття, важко знайти роботу у Херсоні 20,7 

5.  Проблеми водопостачання (нерегулярне водопостачання, 

низька якість води, постійні аварії, тощо) 
20,0 

6.  Засміченість міста, незадовільна робота комунальних служб 

по прибиранню сміття 
14,0 

7.  Благоустрій міста в цілому 13,0 

8.  Незадовільний рівень медичного обслуговування у місті 12,3 

9.  Занепад великих підприємств 11,5 

10.  Високий рівень злочинності у місті 11,0 

11.  Холод у помешканнях під час опалювального сезону, погана 

забезпеченість помешкань теплом 
10,8 

12.  Безробіття у місті, щоб заробити на прожиття, херсонці 

вимушені шукати заробіток поза межами Херсона 
10,0 

13.  Озеленення міста 9,8 
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Якщо порівняти % депутатів, які ставили вирішення тих чи інших питань, і отже 

рейтинг даної проблеми серед депутатів чотири роки назад і рейтинг проблем, 

які визначили мешканці міста, то виявляється, що вони майже повністю 

співпадають. Тобто, вирішення цих проблем, практично, не відбулося.   

  

№  

п/п 

Завдання, які 

ставили депутати 

в передвиборчих 

програмах 

 

 

Депутати, які ставили ці завдання 

 

 

Результат 

вирішення проблеми 

або рейтинг проблем, які  

найбільше хвилюють 

виборців міста. 

 

1 Удосконалення 

системи та 

вирішення 

проблем житлово 

- комунального 

господарства  

 

1. Антипов Б. А. 

2. Байраченко В. В. 

3. Білоглазов   О. В. 

4. Бунчук  О. А. 

5. Гірін В. Н. 

6. Кальян В. І.  

7. Каплун  І.  В. 

8. Карамаліков   І. М. 

9. Кузнецов Д. Б. 

10. Макуха   В. В. 

11. Маслов П. Є. 

12. Матковський М. М. 

13. Новгородський В. В. 

14. Палічев М. І. 

15. Пепель   В.  П. 

16. Присяжнюк В. Г. 

17. Ремига   Л. Т. 

18. Ротова А. І. 

19. Сінченко С. М. 

20. Страхов  В. Л. 

21. Трамбовецький В.  Д. 

22. Філін   М.  І. 

23. Юдіна   О. В. 

або 31% депутатів ХМР 

Поганий стан 

комунального господарства 

в цілому 

 

(на 1 місті - 44,3%) 

2   Високі ціни на житло 

(на 2 місті -24,5%) 

 

3 Ремонт та 

будівництво 

доріг 

1. Арбузов І. В. 

2. Бабич А. О. 

3. Байраченко В. В. 

4. Бережна   З.  Я. 

5. Білоглазов   О. В. 

6. Бунчук  О. А. 

7. Вороніна   М. В. 

8. Грек І. А. 

9. Лук’яненко В. В. 

10. Маслов П. Є. 

11. Мартинов В. О.  

12. Ніконов М. Ю. 

13. Сінченко С. М. 

14. Сух В. В. 

15. Юдіна   О. В. 

або 20% депутатів ХМР 

 

Поганий  стан автодоріг, 

вулиць міста 

 

(на 3 місці – 21.7%) 
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№  

п/п 

Завдання, які 

ставили депутати 

в передвиборчих 

програмах 

 

 

Депутати, які ставили ці завдання 

 

 

Результат 

вирішення проблеми 

або рейтинг проблем, які  

найбільше хвилюють 

виборців міста. 

 

4 Відродження та 

забезпечення 

роботи 

промислових 

підприємств  

 

Розвиток малого 

та середнього 

бізнесу 

 

Вирішення 

проблем 

безробіття 

 

1. Беліченко   А. М. 
2. Вороніна   М. В. 

3. Гірін В. Н. 
4. Грек І. А. 

5. Діденко І. А. 

6. Кальян В. І. 

7. Кузнецов Д. Б. 
8. Максимов Д. А. 

9. Маслов П. Є. 
10. Ніконов М. Ю. 

11. Олексій В. М.  

12. Ремига   Л. Т. 

13. Ротов   С. В. 
14. Ротова А. І. 
15.Сінченко С. М. 

16.Темніков О.О. 

17.Теслюк Г. В. 

18.Уманський М.  Г. 

або 24% депутатів ХМР 

Безробіття, важко знайти 

роботу у Херсоні 

 

(на 4 місці – 20.7%) 

5 Покращання 

водопостачання, 

якості питної 

води 
 

1. Антипов Б. А. 

2. Бабич А. О. 

3. Білоглазов   О. В. 

4. Дмитрієв А. М. 

5. Кальян В. І. 

6. Ломако Л. В. 

7. Лук’яненко В. В. 

8. Маслов П. Є. 

9. Пепель   В. П. 

10. Присяжнюк В. Г. 

11. Філін   М. І. 
або 15% депутатів ХМР 

Проблеми водопостачання 

(нерегулярне 

водопостачання, низька 

якість води, постійні аварії, 

тощо) 

(на 5 місці – 20.0%) 

6 Своєчасне 

вивезення 

сміття, 

ліквідація 

сміттєзвалищ 

1. Бунчук  О. А. 

2. Маслов П. Є. 

3. Ніконов М. Ю. 

4. Сінченко С. М. 

5. Сух В. В. 

 

Засміченість міста, 

незадовільна робота 

комунальних служб по 

прибиранню сміття 

 

(на 6 місці – 14,0%) 

Дані результати є досить символічною оцінкою діяльності депутатського 

корпусу і вказують на системні прорахунки в діяльності депутатів, ради і її 

виконавчих органів. 

Які ж висновки треба зробити депутатам і депутатському корпусу в цілому, 

окрім тієї очевидної істини, що передвиборчі обіцянки треба виконувати?  

Треба розібратись з ефективністю роботи інструментів місцевого розвитку – і, 

перш за все, зі створенням і функціонуванням і виконанням міських цільових 

програм.  
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Міські цільові програми –  системні підходи  і реалії  
 

Дуже часто програми створюються, але 

всередину проблеми ніхто не заглядає, дуже 

часто вони поверхневі. Так, є така проблема, і 

ставитися галочка, що потрібно цю проблему 

розв'язати.  

Висловлювання учасника дискусії в фокус-групі 

присвяченій визначенню критерії ефективності 

виконання міських цільових програм. 

В самоврядуванні, на теперішньому етапі його розвитку, не існує більш дієвих 

інструментів місцевого розвитку, ніж міські цільові програми. 

Але потенціал, цих інструментів (міських програм), може бути використаний і 

розвинутий в повній мірі при системному підході, на якому вже неодноразово 

наголошувалось у цій брошурі.  

Що мається на увазі під системним підходом до створення, функціонування і 

оцінки виконання  міських цільових програм? 

На етапі створення програми: 

1. ініціатором програми повинна бути проведена експертна оцінка в потребі 

розробки даної програми 

2. до розробки програми повинні залучатись фахівці виконавчих органів рад і 

незалежні експерти (представники профільних громадських організацій, 

науковці тощо) 

3. програма повинна пройти контроль  управління економічного розвитку 

міськвиконкому на відповідність основним вимогам  до програм 

4. програма повинна пройти фінансовий контроль в фінансовому управлінні 

на предмет можливості її фінансового забезпечення 

5. програма повинна бути обговорена і затверджена в профільних комісіях  

6. програма повинна бути затвердженою сесією міської ради. 

В реальних умовах роботи Херсонської міської ради, створення програм 

відбувається наступним чином: 

1. ініціатором розробки міської цільової програми виступає, як правило, 

профільне управління або відділ. Ініціатива виходить або з виконання 

заходів державних цільових програм, які дуже часто не мають фінансового 

забезпечення, або з ініціативи депутатського корпусу 

2. до розробки більшості діючих програм не залучались представники 

громадських організацій і науковців міста 

3. незважаючи на те, що в Херсонському міськвиконкомі приймалось 

рішення відносно узгодження програм з управлінням економічного 

розвитку, із 33 міських програм, які прийняті депутатським корпусом, не 

пройшли  даного узгодження 29 програм. 

4. фінансовий контроль на предмет можливості  фінансового забезпечення 

виконання програми взагалі не ведеться  
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5. в профільних комісіях програма обговорюється і затверджуються, але 

контроль виконання попередніх умов не ведеться  

6. програми приймаються на сесіях автоматично, так як вони затверджені в 

профільних комісіях. 

Такий підхід призводить до декількох прорахунків.  

По-перше, більшість програм, які прийняті Херсонською міською радою і діють 

в місті, практично не відомі широкому загалу спеціалістів – експертів. 

Опитування лідерів громадських організацій, виявило цікавий факт, що багато з 

організацій, які працюють над тими ж проблемами, що поставлені і вирішуються 

в міських цільових програмах, нічого про це не знають. 

Те ж саме відноситься і до науковців міста. Так, спеціалісти ВНЗ, які працюють 

над вирішенням екологічних проблем, з великим подивом дізнавались, що існує  

міська програма „Екологія – 2005‖, а спеціалісти з соціального захисту, що 

існують, наприклад,  програма „Запобігання дитячій бездоглядності‖. 

Думка  цих спеціалістів про те, що такі програми створені і функціонують без 

тісної взаємодії з громадськістю і науковою спільнотою міста, була одностайна – 

„це неправильний і неефективний і підхід‖ 

По-друге, більшість з функціонуючих програм, мають, згідно звітів, значне 

недофінансування  (див. Додаток 3) 

На думку фахового спеціаліста  управління економічного розвитку, якби міські 

цільові програми проходили належний фінансовий контроль, кількість програм 

була б значно меншою і, відповідно, набагато меншим був би процент 

недофінансування і невиконання програм. 

Функціонування  програм і звітність з виконання 

В основному, програми функціонують в межах виділеного фінансування. 

Причому, по інформації представників управлінь, які є координаторами 

виконання програм, як правило,   ніхто не оцінює, які заходи, в умовах 

недофінансування, мають бути виконані першочергово.   

Звичайно, що при системному підході до функціонування програм, таким 

питанням мала б надаватись належна увага.  

Системний підхід до звітування передбачає оцінку ефективності виконання 

програми згідно визначених критеріїв ефективності, але для жодної з міських 

цільових програм критерії ефективності не встановлені. 

Оцінка виконання програми відбувається, в основному, з оцінки виконання 

запланованих заходів.  

3 2003 року громадська організація „Розвиток‖ постійно збирає звіти з виконання 

міських цільових програм. Програми і звіти з їх виконання розміщуються  в 

інформаційній базі „Влада і громада‖, яка доступна в Центральній міській 

бібліотеці ім. Л. Українки та Центрі соціального партнерства. 

Ця інформація доводиться до громади міста з метою привернення уваги до 

механізмів вирішення актуальних проблем міста, а також сприяння залученню 

потенціалу громади до місцевого розвитку. 
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Міські цільові програми –  системна звітність, як крок до 

системного функціонування  

В жовтні – листопаді 2005 року було проведено опитування відвідувачів 

бібліотеки відносно ефективності виконання міських цільових програм за перше 

півріччя 2002 року. 

Опитування показало, що: 

- звіти з програм мало інформативні, тобто, не дають належної інформації 

для оцінки пересічному мешканцю міста 

- інформація, яка подається в звітах не акцентує увагу громадськості на 

залучені потенціалу співпраці влади і  громадськості  

Одночасно, було проведено опитування серед представників наукової спільноти 

міста. Недоліками  звітів з виконання програм було визначено,  те що вони:  

- не мають чітких критеріїв ефективності виконання програм 

- не показують причини невиконання заходів програми 

- не акцентують увагу представників науки на необхідності та  

можливостях співпраці в виконанні програм. 

Питання визначення більш чітких критеріїв ефективності виконання  програм 

соціального і економічного блоку, уніфікації звітності та представлення 

матеріалів, які сприяли б  залученню потенціалу громади, були обговорені в 

листопаді 2005 року на фокус-групах.  

В обговоренні взяли участь представники управлінь і відділів Херсонського 

міськвиконкому, що є координаторами виконання міських цільових програм та 

представники громадських організацій, які опікуються проблемами, на  

вирішення яких спрямовані програми. 

В результаті обговорень, на фокус-групах були  схвалені запропоновані 

уніфіковані форми звітності з виконання міських цільових програм та критерії 

ефективності виконання програм. 

Уніфіковані форми звітності з програм: 

1. Загальна оцінка виконання  цілей (завдань) програми  

2. Заходи виконані повністю або частково (таблична форма)  
 

Зміст заходів  
Термін 

виконання 
Виконавці 

Отриманий 

результат 

Фінансування, в 

абсолютних цифрах і 

процентах 

3. Невиконані заходи (таблична форма) 

Зміст заходів  
Термін 

виконання 

Очікуваний 

результат 

Запланован

і виконавці 

Причини 

невиконан

ня  

Пропозиції 

до громади 

щодо 

залучення 

ресурсів  

 

4. Показники програми у динаміці по роках виконання програми  та, якщо це 

можливо пол. специфіці програми,  у  порівнянні з середньо українськими . 
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Критерії ефективності виконання міських цільових програм  

Міська програма реформування житлово-комунального господарства м. 

Херсона 

• Створення оптимальної системи розрахунків 

• Поліпшення стану житлового фонду 

• Поліпшення стану при будинкових територій    
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 Березень 

2006.  

n = 600 

житлово-комунальні проблеми 53,0 

виконання передвиборних обіцянок 48,1 

охорона здоров’я 27,8 

громадський порядок 25,5 

екологія 22,5 

благоустрій і озеленення 17,0 

робота міського транспорту 12,6 

залучення інвестицій 12,6 

зв’язки з громадськістю 10,5 

здешевлення управління містом 8,6 

забудова центра міста, земельні відносини 7,0 

питання культури і мови 4,6 

міжнародні зв’язки 3,3 

зв’язки і робота із партійними фракціями 1,1 

інше 2,1 
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 Додаток 1 

 

№ 

п/п 
Округ 

Прізвище, 

ім`я, по 

батькові 

депутата 

Програма 
Резюме аналізу 

програми 

1.  № 25 

Антипов 

Борис 

Анатолійови

ч 

 забезпечення пріоритетного розвитку 

міського комунального господарства;  

 відновлення роботи підприємств, 

позитивне вирішення соціально-

економічних проблем усіх верств 

населення міста, з питань здоров'я, освіти, 

захист незаможних верств населення, 

своєчасна виплата заробітної плати, пенсій, 

стипендій;  

 застосування рішучих заходів у боротьбі із 

злочинністю та правопорушеннями, по 

забезпеченню захисту життя та майна 

громадян;  

 вирішення екологічних проблем міста;  

 стабільне забезпечення якісною питною 

водою мікрорайону "Корабел";  

 забезпечення виконання у повному обсязі 

ремонтних робіт мосту через річку 

Кошову;  

 обов'язкове виконання наказів виборців, 

відповідальність за свою депутатську 

діяльність.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+  

питання 

безпосередньо 

пов’язані з 

проблемами округу  

+  

декларація власної 

відповідальності 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

2.  №64 
Арбузов Ігор 

Васильович 

 Бути достойним людей, які довірили мені 

представляти їх в міській раді.  

 Робити усе, що від мене залежить, щоб 

наше місто стало красивішим, чистішим та 

багатшим, щоб мешканці нашого міста не 

відчували недостатку тепла, світла та води 

у своїх оселях.  

 Позбавити населення міста від відкритих 

люків та ям на дорогах.  

 Повернути людям втрачену про них 

турботу міської влади.  

 

Загальні декларації  

+  

проблема 

загальноміського 

значення 

+  

декларація власної 

відповідальності 

3.  № 15 

Бабанін   

Віталій  

Миколайови

ч 

 Програма КПУ.  

 Представництво та захист інтересів 

виборців.  

 Відродження та розширення виробничих 

потужностей міста.  

 Розширення мережі робочих місць, 

особливо для молоді.  

 Удосконалення та розширення мір 

боротьби з криміналітетом, особливо з його 

впливом на молодь.  

 Захист інтересів ветеранів, жінок та дітей.  

 Зміцнення матеріальної бази закладів 

Загальні декларації 
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охорони здоров’я, освіти та покращання 

матеріального становища працівників цих 

закладів.  

 Удосконалення та підвищення впливу та 

значення Місцевих Рад.  

 

4.  №39 

Бабич 

Андрій 

Олександров

ич 

 Завжди бути провідником інтересів 

громадян округу в закладах виконавчої 

влади міста Херсон  

 Ремонт будинків округу, каналізаційних 

мереж та мереж водо - і теплопостачання; 

відновлення його інфраструктури  

 Відновлення роботи ліфтів у 

багатоповерхових будинках  

 Створити умови для будівництва нових та 

ремонту старих дитячих майданчиків на 

території округу  

 Поліпшення роботи мережі освітлення біля 

будинків округу  

 Ремонт та відновлення доріг та місць для 

паркування транспорту, які знаходяться 

біля будинків виборчого округу № 39  

 Організувати участь підприємців міста у 

підтримці малозабезпечених родин, а 

також відновити традицію допомоги 

ветеранам, одиноким та престарілим 

мешканцям округу школярами із шкіл, які 

знаходяться поруч  

 Підвищити рівень безпеки від злочинів 

проти майна та особистості і інших 

злочинів в округу та місті в цілому.  

 Створити умови для привертання 

інвестицій в економіку міста, збереження 

робочих місць  

 Зробити вагомий внесок в те, щоб місто 

Херсон було зручним і затишним для 

кожного мешканця  

 

 

Конкретні 

проблемні питання 

міста 

+ 

питання проблем 

округу 

+ 

декларація  

власної 

відповідальності 

5.  №8 

Байраченко 

Віктор 

Васильович 

Економічні питання:  

 залучення інвестицій для забезпечення 

постійної роботи промислових 

підприємств міста;  

 забезпечення виконання прибуткової та 

видаткової частин бюджету міста;  

 удосконалення роботи суспільного 

транспорту, сфери побуту; створення 

рівних умов для роботи підприємств, 

організацій різних форм власності.  

Соціальні питання:  

 соціальний захист малозабезпечених 

сімей, пенсіонерів, дітей інвалідів, 

інвалідів війни та праці;  

 своєчасна виплата заробітної плати 

Загальні декларації 

+ 

загальноміські 

питання 
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робітникам підприємств і бюджетних 

організацій;  

 благоустрій вулиць, доріг, зон 

відпочинку;  

 удосконалення оплати за житлово-

комунальні послуги;  

 удосконалення програми зайнятості 

населення зі збільшенням кількості 

робочих місць;  

 збільшення фінансування охорони 

здоров'я .  

Питання культури:  

 утримання і збереження пам'ятників 

історії та культури;  

 фінансування бази фізкультури та 

спорту;  

 забезпечення культурної програми 

всестороннього розвитку молоді 

6.  № 41 

Беліченко   

Алла 

Миколаївна 

Моя передвиборча програма базується на 

передвиборчій програмі Комуністичної 

партії України.  

Основною моєю турботою стане наведення 

порядку в органах державної влади в місті 

Херсоні, боротьба зі злочинністю, 

корупцією, за повагу до людини праці.  

В сфері промисловості буду добиватися 

відновлення і розвитку промисловості 

міста і в першу чергу Комсомольського 

району.  

В соціальний сфері буду добиватися 

ліквідації безробіття, встановлення 

заробітної плати та пенсій не нижче 

встановленого Верховною Радою 

прожиткового мінімуму Буду боротися з 

дитячою безпритульністю, за відновлення 

безкоштовної освіти, забезпечення 

достойного рівня життя вчителя.  

Вважаю своїм приоритетним завданням-

зміцнення матеріальної бази шкільних та 

під шкільних закладів, погашення 

заборгованості по заробітній платі 

працівникам бюджетної сфери.  

Загальні декларації  

+ 

загальноміські 

питання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

7.  № 26 
Бережна   

Зоя  Яківна 

 Втілювати в життя пропозиції ініціативної 

групи "Відродження мікрорайону 

"Корабел"  

 Здійснювати постійну підтримку громадян 

похилого віку, інвалідів, ветеранів, 

одиноких людей , дітей-сиріт..., надавати 

посильну допомогу та різноманітні 

консультації з питань повсякденного життя  

 Добиватися постійного фінансування, 

підтримки розвитку дошкільних, шкільних, 

медичних закладів та привернути належну 

Конкретні питання 

виборчого округу 
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увагу до обслуговуючого персоналу, 

вихователів, вчителів з боку держави  

 Продовжити роботу з керівними 

правоохоронними органами про перегляд 

режиму роботи відділу міліції на 

мікрорайоні з метою запобігання 

правопорушень, та охорони життя людей.  

 Сприяти відновленню роботи поліклініки 

№3 на мікрорайоні, зокрема: 

стоматологічні послуги і вчасне надання 

медичної допомоги лікарів різних профілів  

 Продовжити роботу по відкриттю філіалів 

вищих учбових закладів на базі середньої 

школи №9 та відновити повністю 

діяльність садочку №80 (15) санаторного 

типу для дітей з послабленим здоров’ям  

 Вирішити питання кінотеатру "Мир" 

організувати Центр дозвілля і відпочинку 

для молоді та всіх мешканців  

 Сприяти будівництву релігійного храму по 

вул. Патона для мешканців мікрорайону 

"Корабел"  

 Тримати на постійному контролі питання 

транспорту, ремонту доріг  

 Разом з громадськістю здійснювати 

постійний контроль над санітарним станом 

мікрорайону.  

 Озеленення мікрорайону — екологічна 

безпека здоров’я мешканців  

8.  № 3 

Білковський 

В’ячеслав 

В’ячеславов

ич 

 вирішення проблем професійної підготовки 

і працевлаштування молоді, забезпечення 

кожного молодого громадянина першим 

робочим місцем;  

 забезпечення молоді рівними 

можливостями для здобуття освіти, в тому 

числі вищої;  

 залучення молоді до здорового способу 

життя, створення умов для зміцнення 

здоров'я, фізичного і морального виховання 

молодих громадян;  

 розширення системи соціального захисту 

молодої сім'ї;  

 всебічна підтримка організованого 

молодіжного руху;  

 удосконалення інфраструктури органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації державної 

молодіжної політики.  

1 питання, яке 

стосується місцевих 

органів влади 

 

 

 

 

 

 

Більшість питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

9.  № 35 

Білоглазов   

Олег 

Владиславов

ич 

 сприяння розвитку та успішному 

функціонуванню місцевої промисловості з 

метою наповнення бюджету міста і 

своєчасного фінансування соціальної 

сфери;  

Загальноміські 

питання  з усіх сфер  
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 розробку та впровадження комплексу 

законодавчих ініціатив з пільгового 

оподаткування виробників харчової 

промисловості та її переробки що буде 

сприяти зниженню роздрібних цін, на 

продукти першої необхідності і розвитку 

власних підприємств;  

 надання пріоритетного розвитку 

херсонським товаровиробникам, що 

дозволить різко зменшити реалізацію 

товарів з Інших регіонів і буде сприяти 

створенню робочих місць для жителів 

міста;  

 сприяння забезпеченню населення і 

підприємств міста енергоносіями та 

паливно - мастильними матеріалами, 

зниженню комунальних послуг та 

реструктуризації їх виплат;  

 поліпшення роботи комунальних служб 

міста, перетворення Херсона в затишне 

привабливе курортне місто;  

 розробку програми розвитку туризму в 

місті Херсоні, де багато історичних та 

неповторних живописних місць;  

 здійснення підтримки освітянської 

діяльності, надання спонсорських послуг 

талановитій молоді, підготовка резервів 

управлінських кадрів для міста і його 

підприємств  

 постійне внесення пропозицій виборців в 

міську раду і міськвиконком, та сприяння 

їх ефективному виконанню;  

 створення в місті клубів для молоді за 

інтересами, комп'ютерних класів і Інтернет 

мережі;  

 значне поліпшення роботи з охорони 

громадян, їх житла і власного майна.  

 постійно надавати соціальну допомогу 

сиротам, інвалідам війни і праці, людям 

похилого віку шляхом створення 

благодійних фондів;  

 забезпечення постійної уваги поліпшенню 

роботи пасажирського транспорту, 

ліфтового господарства, питанням 

водопостачання і каналізації;  

 створення всіх умов для переведення 

Херсона в зразкове місто з нормальним 

освітленням, дорогами і комунікаціями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  № 10 

Білоус   

Григорій  

Степанович 

Я вчитель, тому в першу чергу буду 

добиватись виконання законів про освіту, 

достатнє фінансування навчальних 

закладів, ремонт шкіл та дитячих садків 

повинно здійснюватись за рахунок 

Освіта  
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бюджету, а не батьків. Буду добиватись 

збільшення фінансування на харчування 

дітей у дитсадках та учнів 1-4 класів 

/сніданки/ з місцевого бюджету.  

Наше місто - наш дім, тому всі зусилля 

треба направити на його благоустрій. 

11.  № 40 

Больбот   

Дмитро  

Олександров

ич 

 створити умови для нових виробництв та 

збільшення кількості робочих місць;  

 захистити соціальні права городян та 

зберегти їм заслужені пільги на рівні міста;  

 захищати конституційні права громадян на 

отримання ними безплатної освіти та 

медичного обслуговування, та інших 

конституційних прав;  

 добитися дії на території міста реальних 

механізмів підвищення доходів городян;  

Загальні декларації 

 

 

 

 

 

12.  № 21 

Букарєв   

Володимир 

Олексійович 

 Відродження народовладдя, контролю 

трудящих за діяльністю владних структур, 

придушення корупції і злочинності, 

очищення і оздоровлення духовної 

атмосфери суспільства.  

 Реалізація курсу соціалістичних 

перетворень, при якому поступово 

відродиться економіка, кожна людина 

зможе мати роботу і утримувати свою 

сім’ю в забезпеченому світлом і теплом в 

домі, безплатно і якісно лікуватись та 

навчати своїх дітей і мати забезпечену 

старість.  

 Процвітання України в рівноправному 

союзі братерських народів суверенних 

держав.  

 Дбати про дотримання прав людини в усіх 

сферах. Люди чекають не тільки права на 

свободу слова, а й права на працю, освіту, 

житло, медичне обслуговування, на гідний 

рівень життя.  

 Оказувати діючу поміч інвалідам в 

медичному обслуговуванні та придбанні 

пільгових медикаментах.  

 Виконувати накази своїх виборців.  

Загальні декларації 

+ 

декларація власної 

відповідальності 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

13.  № 1 

Бунчук  

Олексій 

Анатолійови

ч 

 Покращити роботу комунальної служби 

району та міста.  

 Придніпровський парк повинен бути зоною 

відпочинку, а не сміттєзвалищем.  

 Привести дороги приватного сектора 

Дніпровського району в належний стан.  

 Фінансування освіти повинно бути з 

державного бюджету.  

 Підтримувати роботу діючих кімнат 

школяра та сприяти відкриттю нових.  

Конкретні питання 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

14.  № 74 
Бурман 

Борис   
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Пилипович 

15.  № 43 

Вороніна   

Марина 

Василівна 

 Усовершенствование системы местного 

самоуправления;  

 «Прозрачность» городского бюджета с 

ежемесячной информацией в газете 

«Херсонский вестник» о его 

использовании;  

 Все свои знания и энергию направить на 

вопросы по организации новых рабочих 

мест;  

 Упростить процедуру регистрации 

предприятий малого и среднего бизнеса;  

 Добиться, чтобы избранный депутатский 

корпус городского совета сделал уютным и 

теплым наше жилье, осветил и убрал наши 

улицы, отремонтировал дороги, обеспечил 

безопасную жизнь горожан;  

 Как директору детского дома, где сейчас 

воспитываются 100 детей-сирот, мне, как 

никому, ясны проблемы сиротства и 

безотцовщины детей нашего города - чему 

и будет посвящена моя депутатская 

деятельность.  

Загальні декларації 

+ 

 

загальноміські 

проблеми  

16.  № 2 

Гайдученко 

Микола 

Іванович 

 Здійснення економічних реформ в 

інтересах народу, а не за його рахунок.  

 Припинення практики невчасної виплати 

зарплати, пенсій, стипендій.  

 Повернення, або ж компенсацію 

громадянам втрачених заощаджень.  

 Шляхом привернення вільних прибутків 

виробництв, банків, комерційних структур 

добитися реального втілення в життя 

національної програми "Діти України".  

 Добитися безумовного виконання закону 

"Про статус ветеранів", програми 

"Ветеран".  

 Приймати активну участь в виконанні 

програми "Безпритульна дитина".  

 Створення та впровадження державної 

програми захисту материнства, дитинства, 

інвалідів, багатодітних сімей, та одиноких 

літніх громадян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

17.  №12 

Гірін 

Владлен 

Наумович 

 забезпечити відновлення роботи 

підприємств та розвиток підприємницької 

діяльності, завдяки новому підходу до 

управління міською радою. Тим, самим 

знизиться рівень безробіття та поліпшиться 

добробут населення; зміниться система 

надання комунальних послуг. Пошириться 

створення товариств власників квартир, 

знизяться витрати. Стане неможливим 

приниження людей працівниками ЖЕКів та 

інших комунальних -, служб. Ми маємо 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 
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платити тільки за дійсно отримане тепло, 

воду, світло.  

 припинити скуповування за безцінь 

комунального майна та землі, адже це є 

невід’ємною власністю мешканців Херсона 

не лише сучасного покоління; людям 

похилого віку, ветеранам війни та 

інвалідам забезпечити соціальну 

захищеність, шляхом підвищення пенсії, 

медичного обслуговування за рахунок 

дієздатних програм фінансування, а не 

обіцянок.  

 дитячім, навчальним, медичним установам 

постійно і регулярно отримувати достатнє 

фінансування для підвищення 

професійного рівня працівників та якості 

навчання та обслуговування. Зараз є багато 

підприємців, які мешкають у нашому місті, 

які прагнуть розширення свого бізнесу І 

готові вкласти свої кошти, та брати участь 

у фінансуванні різноманітних спеціальних 

соціальних фондів для потреб міста (така 

методика успішно працює у сусідніх містах 

України). Але міськвиконком з ними дуже 

мало спілкується, зокрема стягнення з них 

великої кількості різноманітних податків.  

 зробити можливим працевлаштування 

молоді завдяки укладанню необхідних угод 

по забезпеченню робочих місць на 

підприємствах, установах та організаціях 

міста;  

 місцевим виробникам надати тимчасові 

пільги для відновлення промисловості 

міста. Використати можливість зниження 

цін на промислові товари, та продукти 

харчування (особливо хліб, борошно, 

м'ясо);  

 створити центр реабілітації та 

працевлаштування Інвалідів, адже ці люди 

мають відчувати себе не чужими у 

суспільстві. Місто має можливість 

подолати дитячу безпритульність та 

жебракування;  

 особливу увагу приділяти укріпленню 

правопорядку та боротьбі з корупцією. 

Перш за все необхідно покласти край 

розкраданню металу та поширенню 

наркотиків;  

 забезпечити людей у теплий період часу 

більшою кількістю транспорту на дачні 

ділянки та встановити безкоштовний 

проїзд для людей пенсійного віку, 

ветеранів Вітчизняної війни, інвалідів.  

міського депутата і 

ради  
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 Цими положеннями не вичерпується моя 

програма Але втіливши зазначені 

невідкладні плани 

18.  №47 
Грек Ігор 

Антонович 

 створити умови для зростання 

сільськогосподарського виробництва, 

завантаження підприємств за рахунок 

інвестицій та замовлень, розвитку малого 

та середнього бізнесу - що сприятиме 

збільшенню робочих місць та заробітної 

плати;  

 добитися збільшення фінансування дому-

інтернату, дитячим садкам та школі  

 добутися збільшення бюджетних 

асигнувань на медичне обслуговування;  

 прийняти заходи по укріпленню 

правопорядку та усуненню кримінальних 

факторів;  

 добутися виділення коштів на газифікацію 

селища та ремонт доріг;  

 забезпечити соціальний захист пенсіонерів 

та ветеранів, працівників бюджетної сфери 

та військовослужбовців. 

Загальні декларації  

+ 

загальноміські 

проблеми  

19.  № 20 

Грудовой 

Георгій 

Макарович 

 Реанімація підприємств, які дадуть роботу 

людям.  

 Проводити нову кадрову політику.  

 Надавати допомогу перспективним 

підприємствам.  

 Приборкання злочинності.  

 Покращення екологічної ситуації та 

чистоти міста, особливо місць масового 

перебування людей.  

 Втягування молоді в процеси діяльності 

всіх сфер життя.  

 Забезпечити першочергове фінансування 

дитячих дошкільних закладів та шкіл.  

 Надати пріоритети державним медичним 

закладам.  

 Розвивати кращі доробки минулого в 

культурних та спортивних напрямках 

життя Херсона.  

Загальні декларації 

+ 

загальноміські 

проблеми 

 

20.  №75 

Данилюк 

Віталій 

Петрович 

  

21.  № 14 

Дацюк   

В’ячеслав 

Віталійович 

 Удосконалювати структуру комунального 

майна міста, домагатися якісного 

обслуговування мешканців міста.  

 Створити умови та привернути інвестиції в 

економіку міста.  

 Відновлювати робочі місця для працівників 

усіх галузей промисловості.  

 Звести нанівець криміногенну обстановку в 

місті.  

 Зберігати історичне обличчя міста Херсона.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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 Поліпшення умов проживання 

малозабезпечених мешканців міста.  

 Поліпшити санітарний стан міста.  

22.  № 68 
Діденко Іван 

Андрійович 

 загальнодержавна економічна політика, 

скерована на економічне зростання та 

соціальний розвиток суспільства,  

 гарантований розвиток мов і культур усіх 

національностей,  

 свобода підприємництва, захист 

внутрішнього ринку, сприяння власному 

товаровиробникові, підтримка малого і 

середнього бізнесу.  

 Зменшення податкового тиску,  

 підвищення заробітної плати, пенсій, 

соціальних виплат інвалідам, ветеранам, 

багатодітним сім'ям та малозабезпеченим 

верствам населення.  

Загальні декларації  

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

23.  №46 

Дмитрієв 

Андрій 

Миколайови

ч 

 Як людина, знайома із проблемами 

медицини, зобов'язуюсь відстоювати 

невід'єдмне право кожного громадянина на 

безкоштовну медичну допомогу у 

медичних та комунальних закладах 

охорони здоров'я  

 Виходячи на вулиці міста немає 

впевненості, що захищені ми та наше 

житло. Вважаю утворення муніципальної 

міліції рішенням цієї актуальної для міста 

проблеми.  

 Наші діти, наші онуки - майбутнє нашого 

міста, повинні бути здоровіші за нас, тому 

чисте повітря, питна вода, зелені парки та 

яскравий Дніпро - це те, що ми повинні 

зробити вже сьогодні.  

 Ми повинні підтримати наших батьків, 

забезпечивши їм своєчасну виплату пенсій 

та соціальної допомоги не нижче 

прожиткового мінімуму і умови життя, в 

яких ми живемо, можуть та повинні бути 

кращими. вважаю, що настав час прикласти 

свої сили та досвід у реалізацію тих ідей, 

які можуть змінити наше життя на краще. 

впевнений, що для мене прийшов час не 

тільки обирати, а й бути обраним.  

Загальні декларації  

+ 

загальноміські 

проблеми 

24.  № 32 
Дмитрієнко   

Ольга Юріївна                  

 створити умови для зростання дітей 

вихованими, милосердними, освіченими, 

всебічно розвинутими;  

 відродити духовність, вікові народні 

традиції, зберегти національні культурні 

цінності;  

 надати допомогу сім'ям, що мають дітей-

інвалідів, інвалідів, хворих;  

 сприяти створенню системи пільгового 

кредитування молоді для придбання та 

Загальні декларації 

+  

напрямки з 

підтримки 

соціальних груп  
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облаштування житла, здобуття освіти, 

оволодіння професією;  

 організовувати допомогу ветеранам війни 

та праці, пенсіонерам.  

25.  №62 

Добровольсь

кий 

Анатолій 

Миколайови

ч 

 Створити сприятливі умови для виробничої 

та підприємницької діяльності в нашому 

місті;  

 Виходити на державний та міжнародний 

рівень з ініціативами залучення інвестицій 

у місцеву економіку;  

 Створювати нові робочі місця, причому 

пріоритетним повинен бути напрямок у 

виробничій сфері;  

 Організувати ряд підприємств на яких 

можна було б використовувати працю 

інвалідів , пенсіонерів , одиноких матерів;  

 3 усією жорстокістю припинити 

розкрадання державної власності. Народна 

власність повинна служити тільки 

інтересам народу;  

 Суворо контролювати своєчасність 

виплати заробітної плати;  

 Захищати громадян від свавілля 

чиновників;  

 Оголосити бій злочинності усіма 

доступними засобами. Викорінювати 

причини ,що призводять до 

правопорушень;  

 Центром уваги міської ради мають стати 

установи охорони здоров»я, дитячі та 

освітні заклади. Люди дійсно повинні 

отримувати безкоштовне лікування;  

 Встановити сувору відповідальність за 

екологічні порушення. Наше місто повинно 

бути чистим;  

 Звертати увагу на стан людей похилого 

віку і інвалідів та малозабезпечених;  

 Впорядкувати рух громадського 

транспорту;  

 Створити реальні умови молоді 

реалізовувати свої здібності, уміння і 

прагнення;  

 Дбати про те, щоб людина праці мала 

гідний відпочинок;  

 Взяти під контроль здійснення соціальних 

виплат та пільг;  

 І головне: влада повинна пам’ятати, що 

вона існує для людей, а не влади.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+  

загальні 

декларації  

 

26.  № 23 

Довбня 

Анатолій 

Архипович 

    

27.  № 59 
Задніпряний 

Андрій 

 Шановні виборці, я буду істинним, щирим 

Вашим представником влади в місті, 

Загальні декларації 

 + 
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Вікторович захисником та провідником Ваших бажань 

та подій, зроблю все для того, щоб наш 

мікрорайон та місто взагалі стали 

благотворними, упорядкованими, 

затишними, щоб життя наше покращилося.  

декларація власної 

відповідальності 

28.  № 52 

Кальян 

Віталій 

Іванович 

 здійснювати контроль за цільовими 

витратами бюджетних коштів;  

 впливати на прийняття рішень міської ради 

щодо поліпшення фінансування 

працівників бюджетної сфери (освіти, 

медицини, культури та спорту);  

 взяти під контроль здійснення соціальних 

виплат та пільг, забезпечивши цим 

соціальний захист населення взагалі та 

кожного громадянина окремо;  

 сприяти створенню умов для виробничої та 

підприємницької діяльності (малого і 

середнього бізнесу), що дасть змогу 

створювати нові робочі місця;  

 сприяти утворенню співвласників квартир 

та будинків (платити потрібно за дійсно 

використані та якісні комунальні послуги);  

 з метою наведення санітарного порядку в 

дворах, безперебійного водопостачання та 

електроенергії, роботи ліфтів, освітлення 

під'їздів будинків, впливати на систему 

організації та управління житлово - 

комунального господарства;  

 захист інтересів виборців на всіх рівнях 

влади;  

 прикладу зусилля для того, щоб діти, 

молодь, люди похилого віку та жінки 

відчули турботу місцевої влади.  

Загальноміські 

питання різних сфер  

 

+  

декларація захисту 

прав виборців 

 

29.  № 70 

Капліна  

Віра   

Іванівна 

 виборювати загальнолюдські цінності, 

закріплені Конституцією України;  

 право па працю, відпочинок, житло, 

безкоштовне медичне обслуговування;  

 безкоштовна освіта у всіх закладах освіти;  

 встановлення справедливого 

співвідношення в зарплаті між "низами" та 

"верхами", притягнення до 

відповідальності посадових осіб за 

злочинну затримку виплати заробітної 

плати;  

 зберегти пільги чорнобильцям, 

пенсіонерам, ветеранам війн;  

 благоустрій Таврійського мікрорайону:  

 контроль за формуванням та 

використанням бюджету міста.  

Загальні декларації  

+ 

1 напівконкретне 

питання 

мікрорайону  

30.  № 38 
Каплун  Іван  

Васильович 

 В бюджеті міста основну увагу зосередити 

на соціальні витрати (заробітна плата 

працівників бюджетної сфери, пенсії, інші 

виплати),  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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 Привести вулиці і тротуари в належний 

стан, забезпечити їх електричним 

освітленням. Терміново відремонтувати 

вулиці: Фонтанна, Комкова, Робоча, Янка 

Купала, 10 Західна. Поставити питання про 

обладнання твердим покриттям вул.2 

Західної, 6 та 7 Західної.  

 Впорядкувати систему платежів за 

комунальні послуги таким чином, щоб 

громадяни були зацікавлені платити тільки 

за дійсно спожиті газ, воду, електроенергію 

і тепло.  

 Прийняти рішучі і невідкладні заходи по 

укріпленню правопорядку на вулицях міста 

і боротьбі з такими видами злочинів, як 

грабежі, бешкетництво, крадіжки із 

квартир, розкрадання металу, 

розповсюдження наркотиків.  

 Призупинити занепад пам'ятників 

архітектури, культури та історії, що 

прикрашають, визначають обличчя міста, 

знайти кошти для їх збереження для 

прийдешніх поколінь.  

 Сприяти подальшому розвитку 

раціональної мережі громадського 

транспорту (автобуси і тролейбуси), 

маршрутних таксі з метою максимального 

наближення його до населення.  

 Приймати міри по розумному 

регулюванню цін на продукти харчування 

та першої необхідності, маючи на меті 

постійне їх зниження шляхом збільшення 

затрат на нього.  

 Постійно дбати про найменш соціально-

забезпечені верстви населення (пенсіонери, 

інваліди, ветерани війни, одинокі люди), 

шляхом залучення до цієї проблеми, крім 

бюджетних, і акумульованих в спеціальних 

фондах коштів комерційних структур.  

 Вирішити питання виділення коштів для 

ремонту школи № 8, надання спонсорської 

допомоги для придбання меблів, 

посібників, комп'ютерних класів.  

 Провести реконструкцію стадіону 

"Нафтовик" та впорядкувати прилягаючий 

до нього парк.  

 Добиватись збільшення робочих місць як 

на нафтопереробному заводі, так і на інших 

підприємствах міста шляхом розробки 

антикризових програм і залучення 

інвестицій. Надавати пріоритет 

Херсонським товаровиробникам.  

 Встановити жорстокий контроль за 

+  

конкретні  питання 

округу 
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реалізацією комунального майна та землі, 

враховуючи, що це є невід'ємною 

власністю всіх мешканців міста.  

31.  № 50 

Карабелеш 

Євген 

Євгенович 

 Домагатися збільшення фінансування на 

охорону здоров'я мешканців м. Херсона.  

 Домагатися покращення медичного та 

медикаментозного забезпечення мешканців 

міста, особливо ветеранів війни та праці.  

 Ініціювати і домагатися прийняття на 

державному рівні:  

 закону про Державні гарантії безоплатної 

медичної допомоги;  

 закону про упровадження обов'язкового 

медичного страхування;  

 національної програми боротьби з 

поширенням наркоманії, токсикоманії та 

алкоголізму серед підлітків і молоді;  

 національної програми підтримки молодих 

сімей;  

 підвищення заробітної плати та пенсій 

медикам на рівні державних службовців.  

Загальноміські 

питання різних сфер  

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

32.  № 24 

Карамаліков   

Ілля 

Михайлович 

 Удосконалюючи структуру комунального 

хазяйства міста, вимагатися досягти 

підвищення рівня обслуговування 

мешканців.  

 Підвищувати роль Міської Ради в 

покращенні криміногенної ситуації в місті.  

 Скласти та здійснити програму збереження 

історичного обличчя міста Херсон.  

 Скласти умови для внесення інвестицій в 

економіку міста, надання нових рабочих 

місць.  

 Організувати участь підприємців в 

підтримці малозабезпечених родин  

 Заборонити втручання чиновників в 

розвиток підприємств.  

 Зробити так, щоб місто Херсон було тихим 

та затишним для кожного його мешканця.  

 Своєчасно виплачувати заробітну платню, 

стипендії, допомогу літнім та одиноким 

мешканцям міста.  

 Головна мета - це відновлення будівельних 

та виробничих, підприємств та 

судобудівельного заводу особисто.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

33.  №30 

Кияновськи

й Артем 

Олександров

ич 

 Разогнать всех проходимцев из 

горисполкома.  

 Подобрать честных и профессиональных 

людей на работу в исполкоме.  

Загальні декларації  

 

34.  №9 

Кузнецов 

Дмитро 

Борисович 

 Посилить контроль за дотриманням 

законності рішень виконавчих органів;  

 Забезпечити гарантований соціальний 

захист інвалідів, людей похилого віку, 

багатодітних та малозабезпечених сімей;  

Загальноміські 

питання різних сфер  
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 Залучити до місцевого самоврядування 

більше число громадян шляхом організації 

зустріч, взаємного обміну інформацією про 

роботу міської ради, про проблеми, які 

виникають у виборців;  

 Сприяти створенню нових робочих місць 

для молоді, допомагати розвитку малого та 

середнього бізнесу;  

 Прискорити реформування комунального 

господарства міста;  

 Створити ―прозору‖ систему контролю за 

надходженням та витратами коштів з 

місцевого бюджету;  

 Надавати всесторонню підтримку 

діяльності дитячих, молодіжних, та 

культурно-просвітницьких організацій;  

 Придати особу увагу екологічній безпеці 

міста 

35.  № 11 

Ломако 

Людмила 

Василівна 

 охорону здоров'я жінок і дітей, виконання 

державних програм "Діти України", 

"Репродуктивне здоров'я". У 

Дніпровському районі - переведення у нове 

приміщення дитячого відділення, 

створення гідних умов для оздоровлення 

маленьких пацієнтів;  

 виконання державних програм "Ветеран" і 

"Здоров'я літніх людей" створення 

максимально благодійних умов для 

лікування, оздоровлення і рішення 

соціальних проблем ветеранів;  

 враховуючи епідемічну ситуацію в Україні 

і місті по туберкульозу, необхідно 

наполегливо реалізовувати державну 

програму "Туберкульоз" у місті, 

забезпечити епідемічний добробут 

мешканців;  

 продовжувати розвиток принципів 

"сімейної медицини" для поліпшення 

медичного забезпечення сільського 

населення створити у Дніпровському 

районі дві "сімейні амбулаторії" - у 

Антонівці і Зеленівці;  

 направити зусилля колективу лікарні, 

підприємств району і міста на укріплення 

матеріально-технічної бази, оснащення 

сучасним обладнанням лікарні 

Дніпровського району лікарні швидкої 

допомоги міста;  

 вважати найважливішими для збереження 

здоров'я мешканців створення екологічно 

безпечних умов, життя наявність чистої 

води, повітря і землі;  

 підтримувати прийнятий державою Закон 

Загальноміські 

заходи в галузі 

медицини, які 

спираються на  

загальнодержавні  

+  

конкретні заходи з 

галузі медичного 

обслуговування 

медицини по 

виборчому округу  
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про соціальне страхування населення і 

реалізовувати його у життя.  

36.  № 19 

Лосєв   

Анатолій  

Васильович 

 Суворо контролювати програму 

приватизації об'єктів нерухомості та землі, 

а також раціональне їх використання в 

подальшому.  

 Надавати допомогу мешканцям смт. 

Антонівка, людям, працюючим на землі, у 

юридичне грамотному оформленні 

документів на майновий пай та отримання 

документів, підтверджуючих право 

власності на об'єкти нерухомості при 

распайовці КСП у їх власність.  

 Досконально знаючи першочергові потреби 

населення смт. Антонівка, свою діяльність 

на посту депутата міської ради, бачу в 

активізації праці, як у подальшій 

газифікації селища, так і у покращенні 

благоустрою та соціально-побутового 

обслуговування населення.  

Загальноміські 

питання зі сфери 

приватизації  

+  

конкретні питання  

виборчого округу 

 

37.  № 33 

Лук’яненко 

Володимир 

Васильович 

 за развитие перерабатывающей 

промышленности в Херсоне;  

 за увеличение рабочих мест и обеспечение 

достойной заработной платы;  

 за непрерывный мониторинг окружающей 

среды — воды, воздуха, земли;  

 за здоровый образ жизни людей;  

 за улучшение состояний парков в Херсоне;  

 за улучшение качества питьевой воды;  

 за чистоту улиц в городе Херсоне;  

 за лучшее качество автодорог; 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

38.  № 36 

Максимов 

Дмитро 

Анатолійови

ч 

 Усунення безробіття.  

 Завантаження підприємств, розвиток 

середнього та малого бізнесу.  

 Збільшення робочих місць та заробітної 

плати.  

 Соціальний захист пенсіонерів та 

ветеранів, працівників бюджетної сфери та 

військовослужбовців, адресна соціальна 

допомога.  

 Збільшення фінансування галузі освіти, 

підтримка вчителів та збереження 

державного замовлення на підготовку 

кадрів.  

 Вирішення проблеми тепло та 

енергозабезпечення.  

 Доступне медичне обслуговування.  

 Благоустрій та освітлення міста.  

Загальні декларації  

+ 

питання 

загальноміського 

значення 

 

39.  № 5 

Макуха   

Володимир 

Володимиро

вич 

 Содействие проведению радикальной 

административной реформы органов 

власти через сокращение ее структур и 

«омоложение» аппарата;  

 Наведение порядка в сфере оказания 

Загальні декларації 

+ 

загальноміські 

задачі 

 



Ефективність виконання програм депутатів та міських цільових програм 

29 

коммунальных услуг населению;  

 Организация правовой помощи населению;  

 Морально патриотическое воспитание 

молодежи;  

 Всестороннее содействие развитию сферы 

медицинского обслуживания населения и 

сферы образования;  

40.  № 13 

Маренчук 

Ольга 

Миколаївна 

 У основі моєї програми лежать основні 

принципи: об'єктивність, справедливість, 

поставлення мети та досягнення її.  

У економіці - підтримка підприємств 

різних форм власності, які нарощують 

обсяги конкурентноздатної продукції і 

послуг, платять податки, удосконалюють 

матеріально-технічну базу виробництва.  

У суспільно-політичному житті - співпраця 

з усіма політичними партіями, 

громадськими організаціями, релігійними 

конфесіями, у збереженні миру і спокою в 

місті, у вирішенні проблем життя міста 

Херсона.  

У роботі з молоддю:  

 сприяти створенню умов для дозвілля, 

освіти, наукових досліджень, занять 

спортом, створення робочих місць;  

 освіта, культура, охорона здоров’я.  

Загальні декларації  

+ 

загальноміські 

завдання 

41.  №55 

Мартинов 

Віктор 

Овсійович  

 Проводить работу, направленную на 

возрождение экономики.  

 Обеспечить каждого человека постоянной 

работой.  

 Дать возможность содержать свою семью, 

бесплатно и качественно лечить и учить 

своих детей.  

 Добиваться улучшения состояния дорог, 

своевременной санитарной отчистки 

дворов и улиц от мусора и бытовых 

отходов.  

 Восстановить в необходимых объемах 

освещение улиц, в вечернее и ночное 

время.  

 Систематически не менее одного раза в 

квартал отчитываться перед избирателями 

о проделанной работе.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер 

 + 

декларація 

систематичної 

звітності перед 

виборцями 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

42.  
43. №

 6 

Маслов 

Павло 

Євгенович 

 Зупинити грабування і привласнення 

міської власності під виглядом 

приватизації. Міська власність, земля міста 

повинні приносити максимальний 

прибуток в бюджет міста.  

 Надати пільги тим багатьом херсонцям, 

яких примусили кинути свої професії і 

займатися торгівлею з рук, дрібним 

ремонтом, власними виробами тощо. 

Сьогодні саме вони вносять "живі гроші" в 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+ 

декларація 

відповідальності 

перед виборцями 
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бюджет, але їх "душать" податками і 

здирством. Підтримати малий і середній 

бізнес. Розробити і впровадити концепцію 

розвитку торговельної і побутової мережі з 

метою створення умов для чесної 

конкуренції з інтересах мешканців міста.  

 Використати унікальне розташування 

Херсона на перехресті морських, річкових, 

залізничних і автомобільних шляхів для 

залучення внутрішніх та закордонних 

інвестицій в економіку міста.  

 Активно розвивати економічні зв’язки з 

містами України, Росії, Білорусі, Молдови 

задля забезпечення нормальної роботи 

Херсонських підприємств і ліквідації 

безробіття.  

 Отримані від цього кошти направити на 

вирішення таких найголовніших завдань:  

 Впорядкувати житлово-комунальне 

господарство. У кожній квартирі, школі, 

лікарні, дитсадку Херсона повинні бути 

світло, тепло і вода належної якості. 

Херсонська ТЕЦ повинна стати власністю 

міської територіальної громади. Тоді ж 

київські чиновники, а Херсонська міська 

рада та її виконком будуть відповідати за 

наявність світла, тепла і гарячої води у 

наших домівках. А прибуток (і немалий!) 

від роботи ТЕЦ надійде до міського 

бюджету.  

 Повна і своєчасна виплата зарплат, пенсій, 

допомог.  

 Пільговий проїзд для пенсіонерів, 

ветеранів, інвалідів на дачні ділянки - адже 

для багатьох тисяч херсонців це дійсно 

питання життя. Нормальна робота міського 

транспорту, розширення мережі маршрутів.  

 Повне освітлення міста, ремонт доріг і 

внутрішньо дворової території.  

 Вирішення екологічних проблем: своєчасне 

вивезення сміття, озеленення міста; 

покращання водопостачання, ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ тощо.  

 Створення для роботи міліції та інших 

правоохоронних органів умов, при яких з 

них можна вимагати результати роботи по 

боротьбі зі злочинністю. Видатки та 

прибутки міста повинні бути відомі 

населенню. Контроль виборців за владою: 

звіти депутатів і керівництва виконкому 

про роботу міської ради та про особистий 

внесок до цієї справи. Послідовне 

виконання наказів виборців, вивчення їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  
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звернень, скарг, заяв, пропозицій.  

44.  №60 

Матковськи

й Михайло 

Михайлович 

 Підвищення рівня соціально-побутових 

умов проживання жителів нашого міста:  

 поновлення та ремонт комунальних мереж 

міста, дорожнього і ліфтового господарств;  

 впровадження сучасних програм розвитку 

комунальних підприємств Херсона;  

 першочергове фінансування комунальної 

галузі;  

 своєчасна і безперервна робота 

комунальних служб міста - запорука 

чистоти та благоустрою.  

 Підтримка розвитку місцевої 

промисловості та підприємництва, що 

забезпечить:  

 збільшення кількості робочих місць;  

 збільшення надходжень до місцевого 

бюджету;  

 збільшення сімейного прибутку громадян.  

 Пропоную надавати пільгове комунальне 

обслуговування малозабезпеченим 

пенсіонерам, інвалідам, багатодітним 

сім'ям.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

45.  №61 

Мітковський 

Володимир 

Григорович 

 Збільшення відсотку від бюджету міста на 

охорону здоров'я, щоб ст.49 Конституції 

України в частині безоплатної медичної 

допомоги в більшій мірі не носила 

декларативний характер.  

 Забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя м.Херсона, недопущення 

спалахів масових захворювань 

інфекційними хворобами.  

 Прийняття радикальних заходів по 

поліпшенню екологічної обстановки в 

місті.  

 Крім того невідкладні питання:  

 по благоустрою міста, і не тільки 

центральної його частини, а й віддалених 

мікрорайонів;  

 по забезпеченню закріплених державою 

пільг Ветеранам війни і праці, афганцям, 

Чорнобильцям.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

46.  №63 

Ніконов 

Максим 

Юрійович 

 прийняти рішучі заходи по укріпленню 

правопорядку та викоріненню 

криміногенних факторів.  

 особливу увагу приділити боротьбі з 

розкраданням металу, розповсюдженням 

наркотиків.  

 домогтися виділення коштів на ремонт 

тротуарів, доріг, скверів, під’їздів 

багатоповерхових будинків, особливу увагу  

 приділити ремонтним роботам по вулицях 

Безродного та Блюхера.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

+ 

питання 

безпосередньо 

пов’язані з 

проблемами округу  
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 налагодити роботу по вивозу сміття та 

ліквідації сміттєзвалищ на вулицях 

Північного мікрорайону.  

 налагодити освітлення вулиць та під’їздів. 

створити реальні умови для відпочинку 

молоді мікрорайону.  

 домогтися виділення коштів на ремонт 

дитячих та спортивних майданчиків.  

 сприяти розвитку малого та середнього 

бізнесу, домогтися виділення коштів на 

ремонт шкіл №4 та №58.  

 

47.  № 54 

Новгородськ

ий 

Володимир 

Вікторович 

 Намагатися створити умови для 

поповнення міського бюджету, 

економічного розвитку м. Херсона, 

соціального захисту жителів міста і в 

першу чергу працівників бюджетної сфери 

та пенсіонерів  

 Сприяти збереженню мережі навчальних 

закладів у місті Херсоні та їх розширенні 

виходячи із потреб жителів мікрорайону 

міста в цілому.  

 Для задоволення комунальних потреб, 

належних санітарних умов проживання для 

жителів виборчого округу №54 добитися 

задовільної роботи ЖЕКу, служб які дають 

тепло, своєчасно повинні вивозити 

побутові відходи.  

 Сприяти здійсненню своєчасних поточних 

ремонтів кімнат у гуртожитках заводу ім. 

Петровського, освітленню території округу 

№54, який знаходиться у центрі міста.  

 На сесіях міської Ради добиватися 

належної роботи служб та відділів, які 

працюють над поповненням бюджету.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+ 

питання 

безпосередньо 

пов’язані з 

проблемами округу  

 

48.  № 66 

Овчаренко 

Тетяна    

Іванівна 

Школа повинна стати середовищем 

дитинства. Для цього потрібно: Втілення в 

життя основних принципів освіти 

доступність; рівність умов кожної людини; 

гуманізм; демократизм; пріоритетність 

загальнолюдських духовних цінностей, 

зв'язок із світовою та національною 

історією, культурою, традиціями; гнучкість 

і прогностичність системи освіти. Якщо 

розглядати ланцюжок «школа - місто - 

держава», то висновок один: принципи, на 

яких будується освіта школи № 24. повинні 

стати пріоритетами: нашого міста, За 

останні роки були прийнятті законодавчі 

акти, спрямовані на організацію 

життєдіяльності суспільства, але більшість 

із них не працює, і винні місцеві органи 

виконавчої влади, у яких слова не завжди 

відповідають справам. Дуже прикро 

загальні декларації  

+ 

проблеми області та 

міста  
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дивитися, як наше місто приходить до 

занепаду: не ремонтовані ніким останні 15 

років житлові будинки, вулиці, театр і 

кінотеатри, парки, набережні. На все це 

відповідь: немає коштів, промисловість не 

працює. А чому на дуже низькому рівні 

туристичний бізнес? Область розташована 

посеред двох морів, місто - на 

живописному березі Дніпра. Це все умови 

для розвитку баз відпочинку, санаторіїв.  

49.  № 31 

Одарченко   

Юрій  

Віталійович 

  

50.  №44 

Олексій 

Василь 

Миколайови

ч 

 Полностью поддерживаю программу 

Коммунистической партии Украины.  

 Способствовать восстановлению 

народовластия, путѐм постоянного 

контроля за администрацией города.  

 Способствовать улучшение 

финансирования бюджетных учреждений 

города - школ, медицинских учреждений, 

учреждений культуры.  

 Требовать от властей выполнения 

основного закона - Конституции, где 

образование и учѐба, бесплатна!  

 Способствовать развитию в Херсоне 

малого бизнеса, предприятий разной 

формы собственности  

 Стою на позиции сотрудничества с Россией 

и Белоруссией.  

 Русскому языку статус государственного!  

 Свободу вероисповеданию!  

 Власть трудящемуся человеку, Украине 

социализм!  

Загальні декларації  

+ 

питання 

загальноміського 

значення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більшість питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

51.  №58 

Остапчук 

Юрій 

Михайлович 

Об'єднання в міській Раді професіоналів, 

розуміючих питання життєзабезпечення міста, 

соціально-економічні проблеми, для 

злагодженої праці та взаєморозуміння. 

Визначення пріоритетів в економічному 

розвитку міста. Не тільки гарантувати, а й 

забезпечити роботу промислових підприємств 

й зайнятість населення. Суворий контроль за 

використовуванням міських бюджетних 

коштів.  

Адресна допомога інвалідам, пенсіонерам, 

багатодітним сім’ям. 

Забезпечення гарантованого безкоштовного і 

достатнього рівня медичної допомоги. 

Юридичне оформлення платних медичних 

послуг. 

Реальне пріоритетне фінансування дитячих 

лікувальних закладів і пологових будинків. 

Здорове молоде покоління - гарантія безпеки 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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та майбутнього нації.  

52.  №42 

Осьмінін   

Павло  

Юхимович                                                            

В соціальній сфері:  

 упорядкування під'їздних шляхів до 

будівель мікрорайону;  

 вимагати дотримання санітарно-гігієнічних 

норм на вулицях та у дворах мікрорайону;  

 сприяти відновленню освітлення вулиць у 

вечірній та нічний час;  

 відновлення зеленої зони парку ім. 

Димитрова та по проспекту Будівельників;  

 упорядкування місць торгівлі по вулиці 

Лавреньова.  

 

В культурно-освітній сфері:  

 створення в місті інтернатного закладу для 

дітей з асоціальних сімей та 

безпритульних, контроль за охопленням 

навчанням дітей Шуменського 

мікрорайону;  

 сприяння економічному, інформаційному 

та культурному зв'язку з Росією;  

 збереження та розвиток мережі державних 

шкіл з російською мовою навчання;  

 рівноправне вивчення в школах української 

та російської мов.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+ 

питання 

безпосередньо 

пов’язані з 

проблемами округу  

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

53.  №37 

Палічев 

Михайло 

Іванович 

 Підвищення ролі місцевого 

самоврядування та ради як органу дійсно 

народної влади;  

 Позитивне вирішення соціально-

економічних проблем усіх верств 

населення міста з питань освіти, охорони 

здоров'я, житла, комунальних послуг, 

своєчасної виплати заробітної плати, 

пенсій, стипендій;  

 Застосування рішучих заходів у боротьбі із 

злочинністю та правопорушеннями по 

забезпеченню захисту життя, здоров'я 

людей та недоторканості їх майна;  

 Вирішення екологічних проблем міста , 

насамперед мікрорайонів Забалка, Сухарне;  

 Достатній рівень життя та соціальний 

захист пенсіонерів та інвалідів;  

 Відродження підприємств міста та 

створення нових робочих місць.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

+ 

питання 

безпосередньо 

пов’язані з 

проблемами округу  

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

54.  № 22 

Пепель   

Володимир  

Петрович 

 шляхом відновлення господарсько - 

економічних зв'язків між підприємствами 

та організаціями сприяння пріоритетному 

розвитку міського комунального 

господарства, у тому числі водопостачання 

та водовідведення, енерго -, газо -, 

теплопостачання та транспорту, без 

вирішення проблем яких неможливий 

розвиток галузей промисловості, житла, 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+  

 

питання 

безпосередньо 

пов’язані з 

проблемами округу  
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соцкультпобуту;  

 вирішення проблем по стабільному 

забезпеченню населення мікрорайону 

"Корабел" і усього міста якісною питною 

водою за рахунок вдосконалення 

технологічної схеми водозабезпечення 

мікрорайону "Корабел" та раціональної 

експлуатації підземного водоносного 

горизонту;  

 захист підземних вод від забруднення;  

 вирішення екологічних проблем 

мікрорайону "Корабел" та захист інтересів 

його мешканців з екологічних питань з 

метою збереження мікрорайону як 

екологічно-чистої зони, "зеленої перлини" 

міста;  

 вирішення питань соціального захисту всіх 

верств населення (своєчасна виплата пенсій 

та заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери та надання фінансової допомоги 

багатодітним);  

 застосування рішучих заходів у боротьбі із 

злочинністю.  

 забезпечення захисту життя, здоров'я, 

недоторканості майна громадян  

 шляхом відновлення господарсько - 

економічних зв'язків між підприємствами 

та організаціями сприяння пріоритетному 

розвитку міського комунального 

господарства, у тому числі водопостачання 

та водовідведення, енерго -, газо -, 

теплопостачання та транспорту, без 

вирішення проблем яких неможливий 

розвиток галузей промисловості, житла, 

соцкультпобуту;  

 вирішення проблем по стабільному 

забезпеченню населення мікрорайону 

"Корабел" і усього міста якісною питною 

водою за рахунок вдосконалення 

технологічної схеми водозабезпечення 

мікрорайону "Корабел" та раціональної 

експлуатації підземного водоносного 

горизонту;  

 захист підземних вод від забруднення;  

 вирішення екологічних проблем 

мікрорайону "Корабел" та захист інтересів 

його мешканців з екологічних питань з 

метою збереження мікрорайону як 

екологічно-чистої зони, "зеленої перлини" 

міста;  

 вирішення питань соціального захисту всіх 

верств населення (своєчасна виплата пенсій 

та заробітної плати працівникам бюджетної 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  
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сфери та надання фінансової допомоги 

багатодітним);  

 застосування рішучих заходів у боротьбі із 

злочинністю.  

 забезпечення захисту життя, здоров'я, 

недоторканості майна громадян  

55.  №65 

Подлесний 

Сергій 

Євгенович 

 Сумлінно відстоювати інтереси виборців у 

міський раді депутатів  

 Допомагати виборцям знайти гідне місце у 

житті за нових економічних умов  

 Акцентувати діяльність на проблемах 

надання медичної допомоги всім, хто її 

потребує  

 Сприяти наведенню санітарного та 

естетичного порядку у м. Херсоні  

 Підтримувати розширення херсонських 

підприємств, незалежно від форми 

власності, що зможуть надати нові робочі 

місця  

 Активно приймати участь у створенні 

програм по допомозі малозабезпеченим 

верствам співгромадян  

 Захищати та покращувати екологічні умови 

у м. Херсоні та р. Дніпрі  

Загальні декларації  

56.  № 72 

Поливко  

Олександр  

Леонідович 

   

57.  № 53 

Поліщук   

Леонід 

Борисович 

 За відродження та стимулювання роботи 

промислових підприємств та розвитку 

сфери підприємницької діяльності, 

спрямованої на вирішення життєво 

необхідних послуг жителям міста. 

Своєчасну виплату заробітної платні у всіх 

сферах економіки.  

 За першочергове вирішення питань про 

матеріальне забезпечення пенсіонерів, 

ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей, а 

також працевлаштування молоді.  

 За невідкладне наведення порядку в 

екології, торгівлі, діяльності органів 

внутрішніх справ.  

 За демонополізацію засобів масової 

інформації і об'єктивне висвітлення всіх 

точок зору з питань життя міста.  

 За збільшення виділення коштів на 

підтримку діяльності і розвитку організацій 

освіти, культури, спорту, медичного 

обслуговування.  

 За скорочення апарату чиновників і чіткий 

механізм відповідальності корівників 

місцевих служб за правами в роботі і 

невиконання соціальних програм розвитку 

міста.  

Загальні  

декларації  

+ 

загальноміські 

проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більшість  питань 

не відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  
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 За прийняття рішень зі всіх питань зміни 

статуту об'єктів соціальною призначення і 

відкриття нових ( комерційно - 

розважального характеру) тільки 

спираючись на згоду жителів будинків, 

кварталів і вулиць.  

 Діяльність всіх партій і рухів, громадських 

організацій повинна бути направлена на 

збагачення, а не на зубожіння країни і 

народу.  

58.  № 49 

Присяжнюк 

Володимир 

Григорович 

 забезпечення пріоритетного розвитку 

міського комунального господарства 

(водозабезпечення, водовідведення, тепло 

та енергозабезпечення, міського 

транспорту), а особливо вирішення 

проблем по стабільному забезпеченню 

населення міста якісною питною водою;  

 відновлення роботи підприємств, 

позитивне вирішення соціально - 

економічних проблем усіх верств 

населення міста, з питань здоров'я, освіти, 

житла, комунальних послуг та захисту 

малозабезпечених верств населення, 

своєчасна виплата заробітної плати, пенсій, 

стипендій;  

 застосування рішучих заходів у боротьбі із 

злочинністю та правопорушеннями, по 

забезпеченню захисту життя, здоров'я, 

недоторканості майна громадян;  

 вирішення екологічних проблем міста:  

 за Раду - орган активної, дійсно народної 

влади;  

 обов'язкове виконання наказів виборців, 

відповідальність за свою депутатську 

діяльність.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+ 

 

декларація власної 

відповідальності 

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

59.  № 34 

Ремига   

Леонід 

Тимофійови

ч 

 Поповнення доходної частини бюджету 

шляхом зростання обсягів виробництва, 

створення робочих місць, проведення 

справедливої податкової політики, для 

подальшого підвищення рівня життя і 

соціального захисту населення м.Херсона.  

 Виділення достатніх коштів з бюджету для 

надання безоплатної медичної допомоги 

населенню і в першу чергу дітям. 

Інвалідам, ветеранам війни та праці.  

 Вирішення проблем в житлово-

комунальному господарстві: освітлення 

вулиць, функціонування ліфтів, надання 

гарячого водопостачання, асфальтування 

вулиць та під’їзних шляхів до будинків, 

ремонт під’їздів і дитячих майданчиків, 

приведення міста в належний санітарний 

стан.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

+ 

декларація власної 

відповідальності 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  
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 Відродження роботи заводів та 

підприємств в обсязі, який був до 1991 

року і підтримки малого та середнього 

підприємництва  

 Зниження цін на хліб та основні 

продовольчі товари, які виробляються 

місцевими товаровиробниками.  

 Безоплатного проїзду у всіх видах міського 

транспорту (в тому числі 1 комерційного) 

для Інвалідів, пенсіонерів і школярів.  

 Виділення достатніх коштів із бюджету для 

ремонту шкіл, дитячих садків, лікувальних 

закладів комунальної форми власності, а 

також для придбання навчальних 

посібників, продуктів харчування та 

медикаментів.  

 Вирішення питань, які пов’язані з 

проживанням мешканців в будинках 

"гнучкої" конструктивної схеми.  

 Виділення бюджетних коштів на різницю в 

тарифах по утриманню житлового фонду 

населення, та оснащення засобами обліку 

споживання води і теплової енергії.  

 Зниження злочинності, наркоманії, 

особливо серед підлітків шляхом реалізації 

регіональних програм молодіжної 

політики. Розвитку в місті культурно-

просвітницьких заходів, підтримки 

осередків традиційної народної творчості.  

 Регулярного звіту місцевих органів влади 

та депутатів перед своїми виборцями про 

виконану роботу.  

60.  № 27 

Ротов   

Сергій 

Володимиро

вич 

 створення нових робочих місць, 

припинення росту безробіття, можливість 

працювати і отримувати гідну заробітну 

плату;  

 державну підтримку вітчизняного 

виробника;  

 помірні податки;  

 підтримку реформ, які призведуть до 

підвищення життєвого рівня кожної сім'ї;  

 достойне забезпечення старості тим , хто 

все своє життя працював;  

 максимальну підтримку лікарям, вчителям, 

пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям, 

афганцям;  

 достойний статус людині у військовій 

формі;  

 постійну увагу дотримування 

правопорядку та профілактики 

правопорушень;  

 сприяння працевлаштування молоді, 

надавання їм всілякої підтримки;  

загальні декларації  

+ 

загальноміські 

питання 

 

Більшість питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  
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 за конструктивне співробітництво с усіма 

силами, дія яких спрямована на позитивний 

розвиток України;  

 сприяти розвитку підприємництва у 

малому та середньому бізнесі;  

 розвиток молодіжного спортивного руху , 

підтримку діючих спортивних закладів.  

61.  №51 

Ротова 

Альона 

Іллівна 

 змінити систему організації і керування 

житлово-комунальним господарством міста 

для того, щоб городяни жили у 

відремонтованих квартирах, щоб постійно 

була вода, не гаснуло світло, щоб у 

квартирах було тепло і затишно, щоб 

вулиці, подвір'я та під'їзди були чистими і 

світлими, щоб наше місто було самим 

привабливим і рідним;  

 допомогти жителям міста стати 

господарями своїх будинків, шляхом 

створення суспільств співвласників 

квартир і передачі їм будинків у керування;  

 за рахунок продуманої економічної 

політики значно поліпшити фінансування 

житлово-комунальної і бюджетної сфери. 

Працівники освіти, медицини, культури, а 

також ті, хто забезпечує упоряджене життя 

і безпеку городян повинні відчути себе 

захищеними;  

 приділити особливу увагу розвитку малого 

і середнього бізнесу, що дозволить мати 

стабільне джерело поповнення міського 

бюджету, забезпечити городян роботою, 

вирішити їхні насущні соціальні проблеми, 

захистити пенсіонерів і підтримати 

інвалідів;  

 дати пільги тим багатьом херсонцям, яких 

змусили кинути свої професії і займатися 

торгівлею з рук, дрібним ремонтом, 

рукоділлям і т.п.;  

 організувати постачання городянам 

продукції місцевих виробників. На 

торгових місцях повинні бути продукти, 

вироблені підприємствами міста;  

 нормалізувати роботу міського транспорту, 

забезпечити пільговий проїзд пенсіонерам, 

ветеранам, інвалідам на дачні ділянки;  

 Херсонська ТЗЦ повинна стати 

комунальною власністю, що додатково 

забезпечить жителів нашого міста гарячою 

водою та електроенергією, а також 

дозволить одержати додатковий прибуток у 

міський бюджет; за рахунок реформування 

системи житлово-комунального 

господарства міста знизити на 20% оплату 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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за житло і комунальні послуги.  

62.  №4 

Сінченко 

Станіслав 

Миколайови

ч 

 Реформуванню системи охорони здоров’я; 

розвитку страхової медицини в місті, та 

безкоштовної медичної допомоги.  

 Реформування комунальної служби міста 

населення, відповідальності керівників за 

свою роботу.  

 Благоустрій Херсона. Виведення міста на 

достатній рівень в України. Ремонт та 

будівництво доріг; озеленення парків, 

дворів; освітлення вулиць та під’їздів, 

прибирання сміття; ремонт ліфтів та 

будинків.  

 Покращення добробуту городян, шляхом 

створення нових робочих місць, боротьби з 

безробіттям, відродження та розвиток 

підприємств, своєчасна виплата зарплат та 

пенсій.  

 Допомога соціально - незахищеним 

верствам населення, збереження пільг 

пенсіонерам.  

 Боротьба зі злочинністю на вулицях міста 

та коридорах влади, з круговою порукою та 

безнаказанністю.  

 Розвиток туристичного бізнесу Херсона. 

Відродження міста як курортного, що 

принесе походження в бюджет.  

 Проведення молодіжних фестивалів, 

прийняття молодіжних програм.  

 Збереження екології міста. Недопущення 

будівництва екологічно-небезпечних 

об’єктів у місті.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

63.  № 48 

Страхов  

Володимир 

Людвігович 

 Докласти максимальних спільних зусиль 

комунальних служб, підприємств, 

організацій та мешканців по благоустрою 

міста.  

 Відновити практику закріплення 

відповідних територій за підприємствами, 

учбовими закладами для їх систематичного 

прибирання по методиці "чистих 

четвергів".  

 При формуванні міського бюджету 

обов'язково виділяти кошти на оплату за 

освітлення вулиць, відновлення 

асфальтного покриття, озеленення парків 

та скверів.  

 Реформувати комунальну сферу міста: при 

цьому максимально передати житловий 

фонд на обслуговування товариств 

співвласників.  

 Для недопущення подальшого розкрадання 

"металістами" каналізаційних люків, 

проводів електромереж, кабелів зв'язку, 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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обладнання ліфтів і таке інше, навести 

порядок у системі прийому кольорового 

металобрухту, віддавши перевагу 

державним підприємствам.  

 Як працівник енергопостачального 

підприємства буду сприяти, щоб жителі 

міста були забезпеченні стабільним та 

якісніші енергопостачанням, а також 

ліквідувати черги при оформленні пільг та 

субсидій.  

64.  №17 

Сух 

Валентин 

Васильович 

 Звернути увагу на проблеми мікрорайону 

його мешканців, (вивіз сміття, благоустрій 

доріг, проведення газу)  

 Підняти матеріальне забезпечення шкіл, їх 

утримання не за батьківські кошти, а за 

державні.  

 Розкриття горизонтів для обдарованих 

дітей.  

 Вирішення проблеми дитинства: здоров'я, 

навчання, організація батьківського часу.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

65.  № 73 

Темніков 

Олександр 

Олександров

ич 

 Забезпечити підтримку місцевим 

підприємствам, розвитку малого та 

середнього бізнесу. Створення нових 

робочих місць, відновлення попередніх, 

зниження безробіття.  

 Зниження податкового пресингу, 

спрощення податкової системи, кількості 

податків, відміна ПДВ. Це приведе до 

збільшення грошових надходжень до 

бюджету та легалізації тіньових прибутків.  

 Зробити бюджет міста "прозорим", 

відкрито вирішувати всі муніципальні 

питання.  

 Покращення фінансування бюджетної 

сфери: працівники освіти, медицини, 

культури, спорту повинні відчувати себе 

захищеними.  

 Встановлення мінімального розміру пенсії 

не нижче прожиткового рівня.  

 Сприяти працевлаштуванню молоді 

шляхом заключення домовленостей про 

бронювання робочих місць на 

підприємствах та організаціях міста.  

 Обов'язкова середня освіта зі створенням 

умов для закінчення середньої школи дітям 

із малозабезпечених сімей.  

 Забезпечення всіх верств населення 

безкоштовною первісною медичною 

допомогою.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

 

 

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

66.  № 18 

Теслюк 

Галина 

Василівна 

 Забезпечити підтримку місцевим 

підприємствам, розвитку малого та 

середнього бізнесу. Створення нових 

робочих місць, відновлення попередніх, 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 



Ефективність виконання програм депутатів та міських цільових програм 

42 

зниження безробіття.  

 Зниження податкового пресингу, 

спрощення податкової системи, кількості 

податків, відміна ПДВ. Це приведе до 

збільшення грошових надходжень до 

бюджету та легалізації тіньових прибутків.  

 Зробити бюджет міста "прозорим", 

відкрито вирішувати всі муніципальні 

питання.  

 Покращення фінансування бюджетної 

сфери: працівники освіти, медицини, 

культури, спорту повинні відчувати себе 

захищеними.  

 Встановлення мінімального розміру пенсії 

не нижче прожиткового рівня.  

 Сприяти працевлаштуванню молоді 

шляхом заключення домовленостей про 

бронювання робочих місць на 

підприємствах та організаціях міста.  

 Обов'язкова середня освіта зі створенням 

умов для закінчення середньої школи дітям 

із малозабезпечених сімей.  

 Забезпечення всіх верств населення 

безкоштовною первісною медичною 

допомогою.  

  

 

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

 

 

 

67.  № 71 

Трамбовецьк

ий Віктор   

Дмитрович 

 В основу своєї діяльності покладаю 

принципи: об'єктивність, реальність, 

зваженість, справедливість, визначення 

головних завдань, досягнення мети.  

У економіці:  

 сприяти розвитку підприємств різних форм 

власності, які виробляють 

конкурентноздатну продукцію, розвивають 

матеріально-технічну базу, удосконалюють 

її, сплачують податки, підтримують 

благодійні акції.  

 У суспільно-політичному житті міста:  

 взаємодіяти з усіма верствами населення, 

політичними партіями, громадськими 

організаціями, релігійними конфесіями з 

метою підтримки у суспільстві 

громадянського миру, співпраці по 

вирішенню проблем міста. У соціальній 

сфері:  

 надання пільг та послуг ветеранам Великої 

Вітчизняної війни, потерпілим при 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 

ветеранам праці, інвалідам, пенсіонерам, 

дітям з малозабезпечених сімей, дітям- 

сиротам;  

 підтримка та розвиток обдарованої молоді;  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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 забезпечення діяльності громадських 

молодіжних організацій з метою сприяння 

їх розвитку, реалізації їх науково-

методичного потенціалу; розширення їх 

кругозору, реалізація творчого потенціалу 

у різних сферах життя; соціального та 

економічного захисту;  

 створення належних умов праці для 

працівників соціально- культурних 

закладів;  

 забезпечення матеріальним 

стимулюванням усіх громадян що 

забезпечують діяльність освіти, медицини, 

культури та інших.  

 У освітньо-культурній сфері:  

 розвиток, збереження, реставрація 

матеріально-технічної бази закладів освіти, 

медицини, культури;  

 розширення культурних взаємозв'язків з 

містами-побратимами.  

 У забезпечені правопорядку в місті:  

 створення дієвих взаємозв'язків з 

правоохоронними органами та органами 

виконавчої влади щодо вирішення проблем 

професійної готовності їх підрозділів, 

допомоги, в разі потреби, їх сім'ям.  

 У спортивно-масовій роботі:  

 розвитку мережі спортивних об'єктів, 

реставрації стадіонів;  

 розвитку спортивного руху серед людей 

різного віку.  

 У комунальному господарстві, будівництві 

міста:  

 реставрація виробних потужностей 

комунального господарства;  

 відчуження у приватну, колективну 

власність об'єктів комунального 

господарства, які неспроможні забезпечити 

роботи по благоустрою міста, забезпечення 

населення теплом, водою, газом та іншими 

комунальними послугами;  

 сприяння продажі недобудованого житла та 

інше.  

68.  № 57 

Уманський 

Микола   

Гнатович 

 Реорганізувати управлінські структури в 

бік значного їх скорочення, зробити їх 

більш мобільними з одночасним, підви-

щенням їх відповідальності.  

 Стабілізація в економіці, промисловості, 

сільському господарстві.  

 Покращити роботу всіх видів міського 

транспорту.  

 Вести рішучу боротьбу з безробіттям, 

Загальні декларації  

+ 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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добиватися збереження робочих місць.  

 Відновити харчування дітей молодших 

класів, в тому числі і пільгове.  

 Всіляко заохочувати житлове будівництво, 

як кооперативне, так і в приватному 

секторі.  

 Розширяти приватне підприємництво в 

торгівлі, побуті.  

 Постійно проводити індексацію цін на 

продукти харчування.  

 Виключити використання іноземної валюти 

в країні.  

 Медичне обслуговування і санітарний 

контроль тільки державні.  

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

69.  № 28 

Філін   

Микола  

Іванович 

 Своєчасна виплата заробітної платні, 

пенсій, стипендій  

 Створення нових робочих місць  

 Розробка програми по додатковому 

фінансуванню пільгового проїзду  

ветеранів війни та праці, пенсіонерів, 

інвалідів на транспорті загального 

користування в місті та на приміських 

маршрутах.  

 Сприяння наповнення бюджетів міської та 

районних Рад Херсона для вирішення 

соціальних проблем, надійного водо-, 

тепло-, електро- та газозабезпечення, 

стабільної роботи комунальних служб 

міста.  

 Жорсткий контроль за розподілом та 

використанням коштів бюджету міста.  

 Максимальне скорочення штатів в усіх 

обласних та міських адміністративних 

структурах, що приведе до максимального 

скорочення витратна їх утримання.  

 Боротьба зі злочинністю, корупцією, 

хабарництвом, зміцнення правопорядку.  

 Забезпечення законодавчого і на ділі 

безплатного медичного обслуговування, 

навчання в середніх та вищих учбових 

закладах, збереження пільг ветеранам 

війни і праці, багатодітним сім'ям, воїнам - 

інтернаціоналістам, чорнобильцям, 

військовослужбовцям, учням і студентам, 

учителям і культпросвітним працівникам, 

правоохоронцям.  

 Відновлення житлового будівництва, у 

тому числі і за рахунок державного і 

місцевих бюджетів. Створення умов за 

виділення додаткових коштів на 

капітальний ремонт житлових будинків, 

контроль за їх використанням.  

Загальні декларації  

+ 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

 

70.  № 67 Цигульська  Посилення самостійності місцевих органів, Загальноміські 
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Римма   

Ханифівна 

влади і самоврядування. сприяння 

самоорганізації населення.  

 Зниження податків. Захист платників 

податку.  

 Поліпшення матеріального забезпечення 

ветеранів війни і праці, молоді, 

багатодітних сімей.  

 Збільшення асигнувань на охорону 

здоров'я, освіту, підтримку вчителів.  

 Завершення будівництва нової школи у 

Таврійському мікрорайоні, відкриття 

спортивних та дитячих майданчиків.  

 Сприяння задоволенню національно-

культурних і мовних, а також релігійних 

потреб громадян.  

 Протидія пропаганді насильства і 

аморальності.  

питання різних 

сфер  

+ 

питання 

безпосередньо 

пов’язане з 

проблемами округу  

 

 

Частина питань не 

відноситься до 

компетенції 

міського депутата і 

ради  

71.  №69 
Шост Віктор 

Васильович 

 захищати інтереси реально-

малозабезпечених жителів міста  

 відстоювати програму відновлення 

міського автобусного та тролейбусного 

транспорту  

 домагатися розроблення та прийняття 

першочергово програми по благоустрою 

міста  

 відстоювати економічно обґрунтований та 

доцільний розподіл бюджетних коштів, 

контроль за їх використанням.  

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

72.  № 45 

Юдіна   

Олена 

Володимирі

вна 

 пріоритетний розвиток міського 

господарства /особливо - забезпечення 

стабільної роботи ліфтового господарства і 

зміну форми платні за користування 

ліфтом/;  

 відродження робочих місць, та позитивне 

вирішення соціально - економічних 

проблем усіх верств населення;  

 вирішення екологічних проблем;  

 реальне фінансування освіти, медицини, 

культури;  

 розвиток фізичної культури серед підлітків 

і молоді .Створення спортивно-оздоровчих 

центрів;  

 робота з правоохоронними органами по 

активізації боротьби зі злочинністю та 

правопорушеннями;  

 обов'язкове виконання наказів виборців, 

відповідальність як депутата за свого 

депутатську діяльність. Обов'язки перед 

виборцями округу 69:  

 взяти на обслуговування і відновити роботу 

ліфтів, які сьогодні обслуговує ТОВ "Наш 

дім";  

 санітарний благоустрій мікрорайону, його 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

+  

зобов’язання по 

округу 

 

 

  

декларація 

депутатської  

відповідальності 
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освітлення, ремонт доріг і прибудинкових 

територій, вирішення проблеми 

зливовідведення;  

 конкретна допомога загальноосвітнім і 

дошкільним закладам, розташованих на 

території виборчого округу.  

73.  №16 

Яковлев 

Євген 

Володимиро

вич 

 вопросах социального развития города:  

 Добиться строительства котельной для 

домов 17 и 17/1 по Киндийскому шоссе.  

 Добиться разработки и утверждения 

Горсоветом Программы защиты 

престарелых людей и инвалидов, 

основными вопросами которой будут :  

  проведение инвентаризации жилого 

фонда города, с целью выявления 

престарелых лиц и инвалидов , 

нуждающихся в опеке (по данным 

паспортных столов);  

  создание приютов: строительство новых 

корпусов или реконструкция бывших 

общежитий в черте города для проживания 

вышеуказанных лиц;  

 Добиться разработки и утверждения 

Программы зашиты детей-сирот и детей- 

бездомных, основными вопросами которой 

будут:  

  открытие в каждом районе города школ-

интернатов.  

 Добиться разработки Программы защиты 

прав бездомных людей, основными 

вопросами которой будут :  

  создание за чертой города поселения лиц 

без прописки, выделив им земельный надел 

для ведения коллективного хозяйства;  

  привлечение этих бездомных к 

общественно полезному труду по уборке 

улиц города.  

 Добиться строительства мини-ТЭЦ на базе 

городской свалки для утилизации отходов 

и получения дополнительной тепловой 

энергии для нужд жилого фонда города.  

 В вопросах улучшения престижа города:  

 На одном из первых заседании Горсовета 

выработать и утвердить План мероприятий 

по подъему имиджа города в вопросах 

экономического развития, местного 

налогообложения, социального развития.  

 В рамках Программы социального 

развития города разработать и принять 

муниципальную Программу 

трудоустройства всех трудоспособных 

жителей города, создав для этого рабочие 

места с гарантированной заработной 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  

 

+  

 

Загальноміські 

питання різних 

сфер  
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платой не ниже прожиточного минимума. 

Продукция, выпускаемая на этих 

предприятиях, должна быть абсолютно 

востребована, рентабельна и оплачиваема. 

Ответственность за сбыт этой продукции 

должны взять на себя маркетинговые 

службы городских исполнительных 

органов.  

 Инициировать создание городской 

центральной оптовой базы по 

продвижению на розничный рынок товаров 

народного потребления, произведенных 

местными товаропроизводителями . Метод 

доставки товара - центрозавоз по заявке. 

Обслуживающая организация : Спец АТП. 

Это уменьшит себестоимость выпускаемых 

товаров у производителя , улучшит его 

экономическое положение и уменьшит 

общее количество убыточных предприятий 

в городе и области.  

 Инициировать проведение Конкурса 

местных товаропроизводителей.  

 В вопросах улучшения работы 

предприятия ОАО «Джерело»:  

 Привлечь инвесторов для модернизации 

производства, увеличения объемов выпуска 

и номенклатуры безалкогольных напитков.  

 Добиться размещения Проекта по 

производству пива на базе ОАО 

«Джерело», что даст возможность 

обеспечить город и область пивом 

собственного производства, увеличить 

поступления в казну города и вывести 

предприятие на новый уровень развития.  

 Добиться улучшения качественных 

характеристик выпускаемой продукции.  

 Проводить на уровне Горсовета рекламные 

мероприятия по продвижению продукции 

завода на рынок города.  

74.  №29 

Янковой 

Євген 

Михайлович 

 у своїй депутатській діяльності керуватися 

перше за все побажанням та настановами 

виборців;  

 спрямувати свої зусилля на створення у 

місті та виборчому окрузі умов життя та 

діяльності, достойні сучасної людини;  

 не жаліти зусиль на покращення умов 

навчання та життєдіяльності підростаючого 

покоління, збереження та покращення 

фізичного, психічного здоров’я та розвиток 

розумових здібностей дітей – майбутнього 

нашої Батьківщини  

Загальні декларації  

75.  № 7 Яценко  Добитися капітального ремонту обласного питання 
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Володимир  

Іванович 

Палацу молоді.  

 Здійснити реконструкцію площі біля 

Палацу молоді та реконструкції площі біля 

пам’ятника.  

 Перетворити Палац молоді в базовий 

методичний центр культурологічної роботи 

молоді.  

 Створити на базі Палацу центр дозвілля 

жителів мікрорайону виборчого округу №7.  

 Вирішити проблему постачання тепла та 

електроенергії мікрорайону.  

безпосередньо 

пов’язані з 

проблемами округу 

(але 

загальноміського і 

обласного значення) 
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Додаток 3 
Управління Програми  

Управління з питань 

НС 

1. Міська комплексна програма 

запобігання виникненню НС та 

оперативного реагування на них на 

2004/06 роках 

2. Програми інженерного захисту 

території забудови м. Херсона від 

підтоплення на 2002-2005 роки 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

 

не працює - немає 

фінансування 

Управління 

капітального 

будівництва 

3. Програма молодіжного житлового 

будівництва та реконструкції в м. 

Херсоні на 2003-2012 р. 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

Управління охорони 

здоров’я  

4. Міська програма боротьби із 

захворюванням на туберкульоз на 

2002-2005 роки 

5. Міська програма імунопрофілактики 

населення міста на 2004/06 роки 

працює не в повному 

обсязі  

(недофінансування) 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

Інспекція з питань 

захисту прав 

споживачів 

6. Міська програма захисту прав 

споживачів на 2004-2005 роки 

є не програмою, а 

переліком заходів, яке 

повинно виконувати 

управління в рамках 

своєї діяльності 

Управління екології і 

природних ресурсів  

7. Міська програма «Екологія-2005» працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

Юридичний відділ 8. Міська програма забезпечення 

правопорядку в м. Херсоні на 2003-

2005 роки 

9. Міська програма забезпечення 

безпеки руху на 2004-2007 роки 

не працює 

(не фінансується) 

 

не працює 

(не фінансується) 

Управління 

соціальної політики 

10. Міська програма «Муніципальний 

хліб» 

11. Міська програма «Ветеран» на 2002-

2005 роки 

12. Муніципальна благодійна програма 

«Вдячність» 

13. Міська програма запобігання 

дитячій бездоглядності на 2004-2005 

роки 

14. Міська програма «Молодь Херсона» 

на 2004-2006 роки 

працює 

 

працює 

 

працює 

 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

Управління житлово-

комунального 

господарства 

15. Міська програма розвитку та 

покрашення стану освітлення 

вулиць, реконструкції та 

модернізації світлофорних об’єктів 

м. Херсона на 2003-2005 роки 

16. Міська програма поетапного 

відселення мешканців аварійних 

будинків «гнучкої» конструктивної 

схеми у м. Херсоні на період 2003-

2009 років 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

 

 

не є програмою 
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17. Міська програма стабілізації роботи 

ліфтового господарства м. Херсона 

на 2003-2005 роки 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

Управління 

земельних ресурсів 

18. Міська програма розвитку земельної 

реформи в м. Херсоні на 2003-2005 

роки 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

Управління культури 19. Міська програма розвитку культури 

на 2005 рік 

не є програмою, а 

лише щорічними 

заходами в рамках 

діяльності управління 

Управління освіти 20. Міська програма відпочинку та 

оздоровлення дітей на період до 

2008 року 

21. Міська програма розвитку дітей з 

вадами фізичного та розумового 

розвитку на 2004-2008 роки 

22. Міська програма роботи з 

обдарованою молоддю на 2003-2008 

роки 

23. Міська програма «Вчитель» 

24. Міська програма інформатизації та 

комп’ютеризації освітньої галузі 

міста на 2003-2008 роки 

25. Міська програма розвитку 

позашкільних навчальних закладів 

на 2002-2008 роки 

26. Міська програма розвитку 

дошкільної освіти на 2003-2008 роки 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування)  

працює не в повному 

обсязі  

 

не є програмою 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

Управління 

економічного 

розвитку 

27. Програма формування 

інвестиційного клімату міста 

Херсона на 2004/05 роки 

28. Міська програма розвитку малого 

підприємництва у м. Херсоні на 

2005-2006 роки 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

практично не працює  

(не фінансується) 

 

 

Головне управління з 

питань 

життєдіяльності 

міста 

29. Міська програма реформування 

підприємств жилого-комунального 

господарства м. Херсона 

30. Міська програма підтримки 

житлово-комунальних підприємств 

м. Херсона 

31. Міська програма поліпшення стану 

справ з надання населенню м. 

Херсона послуг з водопостачання та 

водовідведення 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

Управління 

транспорту та зв’язку  

32. Міська програма сприяння розвитку 

державного комунального 

підприємства «Херсонський 

електричний транспорт» на 2002-

2005 роки 

працює не в повному 

обсязі 

(недофінансування) 

Управління фізичної 

культури і спорту 

33. Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту 

працює не в повному 

обсязі 



Ефективність виконання програм депутатів та міських цільових програм 

51 

 

 


