
Звіти

Матеріали	до	звіту	міського	голови	про	діяльність		Херсонської	міської	ради,	її	виконавчого

комітету	за	2002-2004	роки	та	9	місяців	2005	року

Минуло	вже	три	роки,	як	Херсонська	міська	громада	обрала	нині	діючий	склад	міської
ради,	яку,	як	і	наше	місто,	очолив	обраний	громадою	міський	голова	Володимир	Сальдо.

Ці	три	роки	міська	громада	рухалася	по	шляху,	обраному	на	виборах	2002	року	–	шляху
розвитку	міста	та	підвищення	якості	життя	херсонців.

За	 цей	 час	 місто,	 завдяки	 зусиллям	 і	 старанності	 тисяч	 городян	 –	 молодих	 і	 літніх,
керівників	 і	 працівників	 підприємств,	 бізнесменів	 –	 усіх	 херсонців,	 досягло	 чималих
позитивних	змін	на	шляху	створення	гідних	умов	для	проживання	у	нашому	затишному,
зеленому	і	привабливому	місті.

По-перше,	чимало	зроблено	у	напрямку	становлення	нових	принципів	організації
міської	влади,	розвитку	місцевої	демократії.

У	 2003	 році	 зареєстровано	 Статут	 територіальної	 громади	 міста	 Херсона,	 прийнято
регламент	Херсонської	міської	ради.

Для	налагодження	постійного	діалогу	"влада-громада",	три	роки	поспіль	проводяться
акції	"Херсонці	–	Херсону	–	Херсонцям",	під	час	яких	городяни	можуть	спілкуватися	з
працівниками	підрозділів	виконкому	і	вирішувати	ряд	проблем,	які	їх	турбують.	З	цією	ж
метою	 здійснюються	 виїзні	 прийоми	 громадян	 керівниками	 структур	 виконкому	 за
місцем	проживання.

По-друге,	і	вперше	в	нашому	місті,	на	конкурсній	основі	вибрано	радників	міського
голови	 та	 заступників	 міського	 голови	 з	 питань	 молодіжної	 політики.	 Для
налагодження	 більш	 плідної	 співпраці	 зі	 студентською	 молоддю	 міста	 був
створений	Молодіжний	парламент,	який	представляє	інтереси	і	вирішує	проблеми
молоді.

Саме	 молодіжний	 парламент	 вийшов	 на	 вулиці	 міста,	 щоб	 з’ясувати	 думку	 херсонців
щодо	змін	у	їх	житті	за	останні	роки,	зрушення	в	благоустрої	міста.

Позитивними	 змінами	 городяни	вважають	покращання	 стану	доріг.	 З	 2003	 року,
вперше	за	багато	років,	дороги	в	місті	не	просто	ремонтуються,	а	реконструюються	зі
застосуванням	 новітніх	 технологій.	 За	 цей	 період	відремонтовано	 і	 реконструйовано
544	 тис.кв.м	 дорожнього	 полотна,	 замінено	 на	 удосконалені	 люки	 на	 головних
магістралях	 міста.	 Капітально	 відремонтовані	 вул.Перекопська,	 пр.Ушакова,
Миколаївське	 шосе,	 пров.Пугачова.	 Проведено	 поточний	 ремонт	 вулиць	 центральної
частини	 міста,	 мкр.Корабел,	 Шуменський,	 Таврійський.	 Два	 роки	 поспіль	 на	 ці	 цілі
виділялося	з	бюджету	по	7,7	млн.грн.,	у	поточному	році	передбачено	профінансувати
ремонт	 доріг	 у	 обсязі	 11,6	 млн.грн.	 За	 9	 місяців	 з	 міського	 бюджету	 вже
профінансовано	 7,3	 млн.грн.	 на	 ремонт	 і	 реконструкцію	 об’єктів	 дорожнього
господарства,	у	т.ч.	на	встановлення	і	ремонт	світлофорів	–	259,5	тис.грн.

Херсон	перестає	ототожнюватися	з	"містом	розбитих	ліхтарів"	–	реконструюються



мережі	зовнішнього	освітлення,	встановлюються	світильники.	Найбільш	помітно	це	поки
що	 на	 головних	 вулицях	 міста,	 але	 поступово	 цей	 процес	 просувається	 і	 на	 більш
віддалені	ділянки.	Цей	напрямок	профінансовано	з	міського	бюджету	по	1,3	млн.грн.
вже	 два	 роки.	 Робота	 комунального	 підприємства	 "Херсонміськсвітло"	 у	 2005	 році
відзначена	державною	нагородою.

За	думкою	городян,	"місто	стає	живим	і	чистим".	За	три	роки	загальна	площа	скверів,
газонів	та	квіткових	клумб	збільшилася	на	3,5	тис.кв.м.

Відроджується	 історична	 частина	 міста:	 відновлено	 сквер,	 названий	 на	 ім’я
засновника	 міста	 Г.О.Потьомкіна	 і	 пам’ятник	 йому,	 реконструюються	 вул.Суворова,
Катерининський	 собор,	 меморіальний	 історико-архітектурний	 комплекс	 "Херсонська
фортеця",	 площа	 біля	 пам’ятника	 Т.Г.Шевченку,	 залізничний	 вокзал	 та	 привокзальна
площа.	 Триває	 реконструкція	 Свято-Успенського	 собору,	 нещодавно	 на	 нього	 було
встановлено	 купол	 покритий	 міддю	 та	 покритий	 золотом	 хрест,	 унікальний	 своїми
розмірами.	Висота	хреста	становить	6	метрів.	Його	було	освячено	під	час	святкування
227	річниці	заснування	м.	Херсона.

У	 місті	 відроджуються	 традиції	 меценатства,	 що	 свідчить	 про	 повернення	 людей	 до
духовних	цінностей.

Можна	з	впевненістю	сказати,	що	фазу	"виживання"	містом	пройдено,	розпочинається
фаза	його	розвитку.

Завдяки	 активізації	 роботи	 підприємств,	 розвитку	 конкурентних	 відносин,	 на	 35%
зросли	відрахування	податків	підприємствами	міста	і	досягли	у	2004	році	449,2	млн.грн.
(у	2002	році	–	332,9	млн.грн.).	Відповідно,	на	40,4%	зросли	доходи	міського	бюджету	і
склали	 202,6	 млн.грн.	 (проти	 144,3	 млн.грн.	 у	 2002	 році).	 Доходи	 міста	 за	 січень-
вересень	2005	року	становили	386,4	млн.грн.	Із	створених	у	місті	доходів	до	бюджетів
вищих	рівнів	спрямовано	277,7	млн.грн.	(71,9%),	до	міського	–	108,7	млн.грн.	(28,1%).

Доходи	 міської	 територіальної	 громади	за	 9	 місяців	 2005	 року	 складали	 168,4
млн.грн.,	 що	 на	 31,7	 млн.грн.	 (23,2%)	 перевищує	 рівень	 доходів	 аналогічного	 періоду
2004	року.	Вони	складалися	на	64,6%	з	надходжень	податків	і	зборів	(108,7	млн.грн.),	на
26,6%	 (44,8	 млн.	 грн.)	 -	 з	 трансфертів	 з	 державного	 бюджету,	 8,8%	 складають
надходження	 бюджетних	 установ	 від	 надання	 платних	 послуг,	 оренди	 та	 ін	 (14,9
млн.грн.).

Видатки	 міського	 бюджету.	За	9	місяців	2005	року	сума	видатків	міського	бюджету
становила	 168,8	 млн.	 грн.,	 з	 них	 88,6	 млн.	 грн.	 (52,5%)	 становить	 заробітна	 плата
працівників	соціально–культурної	сфери.

Видатки	 міського	 бюджету	 на	 благоустрій	 міста	 становили	 3,8	 млн.	 грн.,	 капремонт
житлового	фонду	–	596,5	тис.	грн.

Більше	половини	цих	доходів	(60,7%)	забезпечується	промисловим	комплексом	міста.

У	місті	з’явилися	такі	промислові	підприємства,	як	ЗАТ	„Сада”,	що	виробляє	акумулятори
для	 автомобілів,	 як	 українсько-німецькі	 ТОВ	 "Авіа-про"	 та	 "ТЕХТЕКС",	 що	 будують
дельтаплани	 та	 параплани	 для	 країн	 Європи,	 як	 ТОВ	 „Анто-Рус”,	 що	 на	 вивільнених
площах	 суднозаводу	 3	 роки	 вело	 збирання	 легкових	 автомобілів,	 а	 зараз	 освоїло
виробництво	 автобусів	 та	 інші.	 ТОВ	 „Механічний	 завод”,	 який	 створено	 на	 базі



колишнього	„Ремонтно-механічного	заводу”,	що	ледве	животів,	став	одним	з	провідних
підприємств	галузі	металургії	та	оброблення	металу	та	одним	з	найбільших	експортерів
продукції	у	місті.

В	 поточному	 році	 до	 кола	 промислових	 підприємств	 увійшли	 потужні	 підприємства
хімічної	 та	 нафтохімічної	 галузі	 (ПП	 "Снабресурс-Юг"	 та	 ТОВ	 "Технопласм"),	 які
спеціалізуються	на	виробах	із	пластмаси.

Чи	не	найбільших	змін	зазнала	харчова	галузь.	Поряд	з	давно	відомими	підприємствами,
такими,	як	кондитерська	фабрика,	молоко-	та	маслозаводи,	з’явилася	ціла	низка	нових
підприємств	–	ДП	"Гауда",	ТОВ	"СІПІ",	ПВКФ	"Пані	Кристіна"	та	інші,	які	виробляють	до
столу	городян	олію,	майонези,	соуси,	напої,	молочні,	хлібобулочні	та	макаронні	вироби.

Однак,	 проблеми	 з	 постачанням	 давальницької	 сировини	 на	 ВАТ	 „Нафтопереробний
комплекс”,	 питома	вага	якого	в	 загальному	обсязі	 виробництва	промислової	продукції
міста	 сягає	 55%,	 викликали	 як	 дестабілізацію	 роботи	 підприємства,	 так	 і	 скорочення
обсягів	виробництва	промислової	продукції	у	місті	за	9	місяців	п.р.	на	10,7%.	З	ним
пов’язане	скорочення	надходжень	акцизного	збору	 (-2,0	млн.грн.),	податку	на	додану
вартість	(-16,9	млн.грн.),	де	підприємство	є	головним	платником.

Криза	 на	 ринку	 нафтопродуктів	 відбилася	 на	 підсумках	 роботи	 транспортної	 галузі,
яка	 з	 2000	 року	 стабільно	 нарощувала	 обсяги	 вантажних	 перевезень.	 Тільки	 у	 2002-
2004	 роках	 вони	 зросли	 більш	 ніж	 у	 1,5	 раза.	 За	 9	 місяців	 п.р.	 вантажоперевезення
скоротилися	на	19%	і	становили	5446,2	тис.тонн.,	обсяги	вантажообороту	зменшилися
на	 11%	 і	 склали	 2918,5	 млн.тонно-кілометрів.	 Скоротилися	 перевезення	 залізничним
транспортом	(на	23,8%),	який	перевозить	близько	80%	усіх	вантажів	-	за	рахунок	нафти
та	 нафтопродуктів;	 автомобільним	 транспортом	 (на	 23%)	 –	 через	 подорожчання
пального.	Скоротилися	надходження	до	бюджету	по	галузі	(на	10,2	млн.грн.).	До	цього
причетна	 також	 ХФ	 ВАТ	 "Укртелеком",	 доходи	 якої	 у	 2005	 році	 перераховуються	 по
місцю	знаходження	головного	підприємства.

Пасажироперевезення	 зросли	 за	 2002-2004	 роки	 майже	 на	 20%.	Загальний	 обсяг
перевезення	 пасажирів	 усіма	 видами	 транспорту	 (з	 електричним)	 за	 січень-вересень
2005	 року	 склав	 99,6	 млн.	 осіб,	 що	 на	 37,3%	 більше	 відповідного	 періоду	 2004	 року.
Показник	пасажирообороту	збільшився	на	40,8%	у	порівнянні	з	аналогічним	періодом
минулого	року	і	склав	2005,3	млн.пас.км.

Ріст	пасажироперевезень	відбувся	в	усіх	видах	транспорту,	крім	авіаційного,	послугами
якого	скористалися	близько	100	осіб.

Через	зменшення	обсягів	інвестицій	в	основний	капітал	(на	4,9%),	значне	скорочення
залучених	кредитів	банків	на	підприємствах	міста	(з	36,6	млн.грн.	у	І	півріччі	2004	року
до	 8,2	 млн.грн.	 –	 у	 2005	 році)	 та	 коштів	 з	 державного	 бюджету	 (з	 13	 млн.грн	 до	 8,6
млн.грн.)	 у	 звітному	 році	 скорочуються	 обсяги	 підрядних	 робіт,	 виконаних	 власними
силами	 будівельних	 підприємств,	 які	 протягом	 трьох	 останніх	 років	 мали	 позитивну
динаміку.	За	2002-2004	роки	вони	зросли	у	1,9	раза.	За	9	місяців	п.р.	будівельниками	69
підприємств	 міста	 укладено	 контрактів	 підряду	 на	 суму	 майже	 93	 млн.грн.	 За	 цими
контрактами	 виконано	 підрядних	 робіт	 на	 73,4	 млн.грн.,	 що	 становить	 60,4%	 рівня
відповідного	періоду	попереднього	року.	Кошти	з	державного	бюджету	на	виконання
робіт	по	газифікації	населених	пунктів	Антонівка,	Киндійка	та	Нафтогавань	(Постанова
Кабінету	Міністрів	України	від	3.08.05	№	687)	у	2005	році	почали	надходити	тільки	у	4



кварталі,	що	також	позначилося	на	показниках	будівельної	галузі.

Після	 багаторічного	 спаду	 у	житловому	 будівництві,	 четвертий	 рік	 поспіль
збільшуються	 обсяги	 введеного	 в	 експлуатацію	 житла.	 У	 2002	 році	 введено	 42,1
тис.кв.м,	 у	 2003	 –	 47,6	 тис.кв.м,	 у	 2004	 -	 52	 тис.кв.м.	 За	 9	 місяців	 2005	 року
забудовниками	усіх	форм	власності	введено	в	експлуатацію	31,1	тис.кв.м	житла,	що	на
5,6%	 більше	 ніж	 у	 відповідному	 періоді	 попереднього	 року,	 у	 т.ч.	 індивідуальними
забудовниками	введено	29,5	тис.кв.м,	або	118,6%	рівня	попереднього	року.

За	9	місяців	п.р.	введено	в	експлуатацію	три	житлові	будинки:	на	32	квартири	по	вул.
Миру,	 32	 (реконструйований	 з	 гуртожитку),	 на	 34	 квартири	 по	 вул	 Леніна,	 8	 та	 на	 63
квартири	по	вул.	Червонофлотській,	54.

З	початку	року	на	проектні	 і	будівельні	роботи	було	видано	173	дозволи,	що	на	0,5%
більше	 ніж	 у	 попередньому	 році.	 Оформлено	 під	 будівництво	 18	 земельних	 ділянок
загальною	 площею	 18,4863	 га,	 в	 т.ч.	 будівництво	 "Корабел-2"	 –	 16,5	 га,
багатоповерховий	будинок	–	0,16	га.

Одним	з	 головних	показників	розвитку	міста	є	розвиток	систем	зв’язку.	На	даний	час
існує	 31	 оператор,	 який	 надає,	 крім	 традиційних,	 також	 послуги	 мобільного,
комп’ютерного,	 супутникового,	 транкінгового,	 пейджингового,	 радіозв’язку,
проводового	 мовлення	 тощо.	 За	 9	 місяців	 2005	 року	 доходи	 підприємств	 від	 надання
послуг	 зв’язку	 складали	 165,7	 млн.грн.	 і	 зросли	 у	 порівнянні	 з	 відповідним	 періодом
минулого	року	на	34,7%.

Ємність	телефонних	мереж	доведено	до	96,1	тис.	номерів.	На	100	сімей	припадає	62,24
телефонів.

На	 початок	 року	 в	 Херсоні	 налічувалося	 163,5	 тис.	 абонентів,	 які	 користуються
послугами	мобільного,	транкінгового	та	пейджингового	зв’язку.	Послугами	мобільного
зв’язку	 користувалися	 45,6%	 населення	 міста	 (по	 Україні	 –	 29%).	 Протягом	 9	 місяців
поточного	року	кількість	абонентів	збільшилася	на	109,9	тис.	абонентів	 і	склала	273,4
тис.	абонентів.	Три	із	чотирьох	мешканців	міста	є	абонентом	мобільного	зв’язку.

Кількість	 користувачів	 мережі	 Інтернет	 становить	 3997	 осіб,	на	 100	 мешканців
приходиться	1,03	користувачів.	Послуги	надають	більше	10	Internet	–	провайдерів.

Міська	 територіальна	 громада	 має	 у	 розпорядженні	 19,9	 тис.га	 земель
сільськогосподарського	 призначення,	 які	 використовуються	 сільгосппідприємствами,
фермерами	та	населенням,	здаються	в	оренду.

В	 цілому	 у	 2004	 році	 урожай	 продукції	 рослинництва	 відповідав	 рівню	2002	 року	 та
значно	перевищував	неврожайний	2003	рік.

У	2005	році	з	площі	6,52	тис.га	зібрано	13,7	тис.	тонн	зернових	та	зернобобових	культур.
Заготовлено	 3,49	 тис.тонн	 сіна,	 111	 тонн	 сінажу.	 Під	 посів	 озимих	 підготовлено	 2,04
тис.га	 ґрунту,	 засипано	 670	 тонн	 насіння	 озимих	 культур.	 Посіяно	 1637	 га	 озимих
зернових	культур	під	урожай	2006	року.

Потреба	 міста	 у	 продовольчому	 зерні	на	 2005-2006	 роки	 визначена	 у	 кількості	 49150
тонн.	 Вирішено	 питання	 забезпечення	 населення	 міста	 хлібом	 та	 хлібобулочними
виробами.	 Основний	 постачальник	 хліба	 та	 хлібобулочних	 виробів	 у	 торговельну



мережу	міста	-	ВАТ	“Херсонський	хлібокомбінат”	-	визначив	потребу	в	борошні	на	період
2004-2005	 років	 у	 кількості	14,0	 тис.тонн.	 У	 перерахунку	 на	 продовольче	 зерно	 це
становить	 близько	 19,5	 тис.тонн.	 Угоди	 із	 зернотрейдерами	про	 поставку	 борошна	 у
2005-2006	роках	укладено	у	повному	обсязі,	необхідне	продовольче	зерно	закуплене.

Визначено	 і	 цінову	 політику.	 За	 умови	 збереження	 існуючої	 кон’юнктури	 ринку,
виробник	 зобов’язується	 дотримуватися	 діючих	 цін	 на	 хліб	 та	 хлібобулочні	 вироби.
Свідченням	зростання	добробуту	городян	є	зростання,	протягом	4	останніх	років,
обсягів	роздрібної	торгівлі,	громадського	харчування	та	сфери	послуг.

На	 території	 міста	 Херсона	 функціонують	 4086	 об’єкти	 торгівлі,	 громадського
харчування	 і	побутового	обслуговування,	в	т.ч.	2526	підприємств	роздрібної	торгівлі,	з
них	 10	 супермаркетів,	 які	 обслуговують	 покупців	 за	 європейськими	 стандартами,	 а
також	270	об’єктів	виносної	торгівлі.

З	початку	2005	року	в	місті	відкрито	111	магазинів,	у	т.ч.	37	продовольчих,	серед	них
сучасні	 магазини:	 "Велика	 кишеня",	 "Кошик",	 "Антал",	 та	 74	 непродовольчих
("Мобілочка,	 "Арка");	 76	 об’єктів	 громадського	 харчування,	 у	 т.ч.	 28	 кафе	 (центр
відпочинку	"Рест")	та	1	ресторан	("Кралиця");	87	об’єктів	побутового	обслуговування,	у
т.ч.	14	майстерень,	11	перукарень,	3	СТО.

У	 місті	 здійснюють	 свою	 діяльність	 14	 ринків	 та	 7	 ринкових	 містечок.	 На	 11	 з	 них
проводилася	реконструкція	та	благоустрій.

Зростання	 ділової	 активності	 підприємств	 та	 доходів	 городян	 активізують	 розвиток
банківської	 сфери.	У	2005	році	 кількість	банківських	 установ	 збільшилася	 за	рахунок
створення	Херсонської	філії	ВАТ	КБ	"Хрещатик"	та	досягла	30	одиниць.

У	 2005	 році	 мешканці	 міста	 отримали	 можливість,	 окрім	 реструктуризації	 своєї
заборгованості	 за	 спожиті	 житлово-комунальні	 послуги,	 ще	 й	 погасити	 її	 за	 рахунок
знецінених	 заощаджень.	 Це	 дало	 можливість	 населенню	 сплатити	 на	 11,3	 млн.грн.
більше	ніж	у	відповідному	періоді	попереднього	року,	у	т.ч.	погасити	6,3	млн.грн.	боргів,
які	 мали	 місце	 кількість	 років	 поспіль,	 за	 рахунок	 знецінених	 заощаджень.	 Однак,
незважаючи	на	активну	сплату	мешканців	міста	за	житлово-комунальні	послуги	сума
заборгованості	залишається	значною	(станом	на	10.10.2005	вона	склала	97,8	млн.).

З	2002	року	в	економіку	міста	надійшло	16,3	млн.	дол.США	 іноземних	 інвестицій.	За	9
місяців	 2005	 року	 прямі	 іноземні	 інвестиції	 по	 70	 підприємствах	 м.	 Херсона	 склали
близько	 30,5	 млн.	 дол.	 США.	 У	 місто	 надійшло	 іноземних	 інвестицій	 близько	 5,5
млн.дол.США,	що	на	19,5%	більше	ніж	за	відповідний	період	минулого	року.	Найбільш
інвестиційно	 привабливими	 є	 підприємства	 переробної	 промисловості	 та
машинобудування,	 підприємства,	 що	 виробляють	 текстильні	 та	 скляні	 вироби,
нафтопродукти	тощо.	У	2004	році	міською	радою	затверджена	Програма	формування
інвестиційного	клімату	м.	Херсона	на	2004-2005	роки,	до	якої	увійшли	15	інвестиційних
проектів.	Рішенням	міської	ради	від	26.10.05	№	953	дію	Програми	подовжено	на	2006/07
роки.

Обсяги	зовнішньоторгівельного	обороту	підприємств	міста	з	78	країнами	світу	зросли
за	три	роки	в	1,6	раза	і	склали	у	2004	році	267	млн.дол.США,	80%	цього	обсягу	–	експорт
продукції,	робіт	та	послуг	херсонських	підприємств.

За	9	місяців	2005	року	обсяг	зовнішньоторговельного	обороту	становив	189,9	млн.	дол.,



що	на	27,6	млн.	дол.	більше	ніж	за	відповідний	період	минулого	року.	Позитивне	сальдо
зовнішньоторговельного	обороту	складає	105,1	млн.	дол.,	що	на	14,8	млн.	дол.	більш	ніж
у	січні-вересні	2004	року.

З	кожним	роком	зростає	привабливість	нашого	міста.

Херсон	–	місто,	у	якому	вміють	не	тільки	працювати,	але	і	навчатися,	і	розважатися.

У	35	вищих	навчальних	закладах	та	відокремлених	підрозділах	ВНЗ	інших	міст	більш	як
за	50	спеціальностями	здобувають	освіту	більше	35	тисяч	студентів,	у	12	ПТУ	–	більше	6
тисяч	 учнів.	У	70	 загальноосвітніх	 школах	 здобувають	 освіту	 майже	 40	 тис.	 школярів.
Тобто	навчається	кожен	четвертий	мешканець	міста.

Традиційними	 для	 міста	 стали	 такі	 свята,	 як	 День	 міста,	 Мельпомена	 Таврії,	 День
підприємця,	Свято	Перемоги,	День	освіти,	що	широко	відзначаються	в	усіх	мікрорайонах
міста.

Херсон	–	це	місто	молоді,	у	якому	мешкають	більше	100	тисяч	молодих	людей	у
віці	від	14	до	30	років.

Малий	бізнес	–	це	той	сектор	економіки,	який	у	буквальному	розумінні	був	народжений
реформами.	Він	 увійшов	у	 всі	 сфери	та	 галузі	 господарського	 комплексу	міста	 і	 його
частка	постійно	зростає.	Кожен	третій	з	працюючих	городян	–	у	сфері	малого	бізнесу	і
самозайнятості,	їх	кількість	постійно	зростає.

У	 місті	 налічується	 3,3	 тис.	 малих	 підприємств,	 які	 працюють	 майже	 в	 усіх	 галузях
економіки,	виробляючи	конкурентноздатну	продукцію.

З	2003	року	розпочато	інвентаризацію	будинків	та	споруд,	що	розташовані	на	території
міста.	 Створено	 офіційний	 сайт	 Інтернету	 "Майно	 та	 земля",	 що	 забезпечує
розповсюдження	та	обмін	інформацією	по	всій	території	як	України	так	і	за	її	межами.

З	 метою	 ефективного	 використання	 об’єктів	 права	 комунальної	 власності	 в	 місті
починаючи	 з	 2001	 року	 діє	 Програма	 відчуження	 комунального	 майна	 Херсонської
міської	територіальної	громади.	За	час	свого	 існування	вона	доповнена	282	об’єктами
комунальної	власності,	що	дало	змогу	додатково	залучати	кошти	до	бюджету.	За	період
з	2002	року	по	жовтень	2005	року	до	бюджету	перераховано	16,4	млн.грн.

З	 2003	 році	 розпочато	 роботи	 по	 інвентаризації	 земель.	 Проведено	інвентаризацію
земель	 під	 об’єктами	 комунальної	 власності	 (парки	 та	 сквери,	 заклади	 освіти	 та
лікарняні	заклади).

Завдяки	 активізації	 підприємницької	 діяльності	 та	 господарського	 комплексу	 міста,
через	 процес	 зростання	 доходів	 бюджету,	 міська	 рада	 має	 можливість	 вирішувати
широкий	спектр	соціальних	питань.

У	 2005	 році	 у	 міському	 бюджеті	 було	 передбачено	 62	 тис.грн.	 для	 придбання
продовольчих	 наборів	 інвалідам	 війни	 та	 вдовам	 загиблих	 на	 фронті.	 Ці	 набори	на
загальну	 суму	 31,4	 тис.грн.	 інваліди	 війни	 та	 вдови	 отримали	до	 Дня	 Перемоги.
Планується	надання	продовольчих	наборів	до	Дня	визволення	України.

-	Третій	рік	у	місті	діє	програма	“Муніципальних	хліб”.	Починаючи	з	червня	2004
року	 до	 користувачів	 цієї	 програми	 включено	 сім’ї,	 які	 виховують	 дітей-інвалідів,



опікунів,	які	виховують	дітей-сиріт	 і	дітей,	позбавлених	батьківського	піклування
та	 інвалідів	 першої	 групи	 всіх	 категорій.	 Всі	 вони	 мають	 можливість	 щомісячно
придбати	 14	 хлібобулочних	 виробів	 Херсонського	 хлібокомбінату	 на	 30	 копійок
дешевше.	 -	У	2005	році	в	бюджеті	міста	на	фінансування	програми	"Вдячність",
яка	 надає	 можливість	 скористатися	 пільговими	 побутовими	 послугами,
передбачено	52,0	тис.грн.	-	А	на	основі	державної	програми	планується	розробити
нову	програму	"Ветеран".

Підвищення	темпів	зростання	економіки	дало	можливість	значно	збільшити	обсяги
коштів,	спрямованих	на	соціальний	захист	громадян.

У	 2004	 році	 субсидії	 отримали	 майже	 6	 тис.	 малозабезпечених	 сімей.	 Середній
розмір	субсидії	на	оплату	житлово-комунальних	послуг	становив	близько	55	грн.,
розмір	середньої	щомісячної	субсидії	на	сім‘ю	збільшився	на	38,5%.

Крім	того,	до	місцевого	бюджету	надходили	цільові	кошти	з	Державного	бюджету,
призначені	на	допомогу	сім’ям	з	дітьми	 (13	млн.грн.)	та	на	виплату	комунальним
підприємствам	 компенсації	 у	 зв’язку	 з	 наданням	 пільг	 населенню	 по	 оплаті
комунальних	та	транспортних	послуг	(9,2	та	3,9	млн.грн.).

Наприкінці	2004	року	розпочалася	робота	над	створенням	Стратегії	розвитку	м.
Херсона	на	середньострокову	перспективу	(2006-2016	роки).

Стратегічне	 планування	 надасть	 громаді	 можливість	 більш	 реалістично
передбачити	 майбутнє	 і	 планомірніше	 розподіляти	 в	 часі	 та	 цільовому
використанні	ресурсний	потенціал.

Протягом	 багатьох	 років	 у	 місті	 накопичувалися	 значні	 проблеми,	 пов’язані	 з
підтопленням,	 наявністю	 великої	 кількості	 аварійних	 будинків	 "гнучкої"	 схеми,
відсутністю	 коштів	 на	 оновлення	 тролейбусного	 парку,	 аварійним	 станом	 мосту
через	р.Кошову	та	інші.	Поступово	вирішуються	і	вони.

Головним	 індикатором	 наших	 досягнень	 був,	 є	 і	 буде	 рівень	 і	 якість	 життя
херсонців.

Ми	 будемо	 пишатися	 тим,	 що	 Херсон	 –	 наше	 рідне	 місто,	 маємо	 прикладати
спільних	зусиль	для	його	розбудови.	Ми	будемо	жити	краще,	бо	ми	того	варті!


