
Вектор	самоврядування

ХЕРСОНСЬКА	МІСЬКА	РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського	голови

01.02.08	№	71-р

Про	впровадження	системи	щорічного	
моніторингу	та	оцінки	ефективності	
діяльності	органу	місцевого	
самоврядування	міста	Херсона

Керуючись	статтею	140	Конституції	України,	пунктами	2,13,14,20	частини	3	статті	42	Закону
України	"Про	місцеве	самоврядування	в	Україні",	Законом	України	"Про	порядок	висвітлення
діяльності	органів	державної	влади	та	органів	місцевого	самоврядування	в	Україні	засобами
масової	 інформації",	 враховуючи	 рішення	 та	 рекомендації	 Першої	 загальноміської	 науково	 -
практичної	 конференції	 "Вектор	 самоврядування",	 з	 метою	 забезпечення	 гласності,
відкритості	та	прозорості	в	діяльності	органу	місцевого	самоврядування	:

1.	 Впровадити	 щорічне	 проведення	 моніторингу	 та	 оцінки	 ефективності	 діяльності
органу	місцевого	самоврядування	міста.

2.	 Затвердити	 План	 заходів	 із	 реалізації	 рішень	 та	 рекомендацій,	 прийнятих
учасниками	 Першої	 загальноміської	 науково	 -	 практичної	 конференції	 "Вектор
самоврядування"	на	2008	рік	(додасться).

3.	Заступникам	міського	голови,	керівникам	виконавчих	органів	міської	ради	:

3.1.	 Сприяти	 проведенню	 моніторингу	 та	 оцінки	 ефективності	 діяльності	 органу	 місцевого
самоврядування	міста.

3.2.	Забезпечити	виконання	Плану	заходів,	затверджених	п.2.

3.3.	 У	 термін,	 визначений	 Планом	 заходів,	 надавати	 управлінню	 громадських	 зв'язків
відповідну	інформацію	щодо	виконання	Плану.

4.	Управлінню	громадських	зв'язків	(Безердян	І.І.):

4.1.	Сприяти	організації	щорічного	проведення	моніторингу	та	оцінки	ефективності	діяльності
органу	місцевого	самоврядування	міста.

4.2.	 3абезпечити	 висвітлення	 у	 засобах	 масової	 інформації	 матеріалів	 щодо	 проведення
моніторингу.

4.3.	Висвітлити	зміст	розпорядження	у	засобах	масової	інформації.

4.4.	Забезпечити	контроль	за	виконанням	Плану	заходів,	затверджених	п.2.

5.	 Відповідальність	 за	 виконання	 розпорядження	 покласти	 на	 заступників	 міського



голови	 та	 керівників	 виконавчих	 органів	 міської	 ради,	 а	 координацію	 роботи	 з
проведення	 щорічного	 моніторингу	 покласти	 на	 заступника	 міського	 голови
Соловйова	М.П.

6.	Контроль	за	виконанням	розпорядження	залишаю	за	собою.

ПЛАН

заходів	із	реалізації	рішень	та	рекомендацій,	прийнятих	учасниками	Першої
загальноміської	науково-практичної	конференції	«Вектор	самоврядування»	на	2008	рік

№
п/п

Зміст	заходів Термін
виконання

Відповідальний

1. Розробити,	погодивши	з	начальником
фінансового	управління,	кошторис	на	2008	рік
щодо	виконання	Плану	заходів	із	реалізації
рішень	та	рекомендацій	конференції:

I	квартал

2008	р.

Громадська	рада
приміському	голові,
управління
громадських
зв'язків

1.1 Підготувати	пропозиції	стосовно	ресурсного	та
фінансового	забезпечення	робіт	щодо
доопрацювання	моніторингової	системи	і
проектів	нормативно-правових	документів
територіальної	громади	та	надати	їх	міській
раді	для	затвердження

I	квартал

2008	р.

Управління
громадських
зв'язків

1.2 Розробити	та	надати	на	розгляд	міської	ради
пропозиції	щодо	ресурсного	та	фінансового
забезпечення	діяльності	Громадської	ради	при
міському	голові	та	проведення	другої
Конференції	у	грудні	2008	року

I	квартал

2008	р.

Управління
громадських
зв'язків

1.3 Залучати	до	розгляду	науково-теоретичних
питань	удосконалення	системи	місцевого
самоврядування,	проблем	ОСББ	та	розвитку
культури,	духовності	потенціал	громадських
організацій	та	вийти	з	ініціативою	на	пленарне
засідання	сесії	Херсонської	міської	ради	щодо
передбачення	виділення	коштів	на	проведення
відповідних	досліджень.

II	квартал

2008

Заступники
міського	голови,
управління
громадських
зв'язків(скликання),
Громадська	рада
при	міському	голові,
управління
економічного
розвитку	міста,
фінансове
управління



1.4 Розробити	пропозиції	щодо	включення	у

програму	соціально-економічного	розвитку
міста	розділів	щодо	розвитку	ОСН	та	ОСББ	або
забезпечити	розробку	відповідних	міських
цільових	програм,	в	т.ч.	щодо	пріоритетного
фінансування	капітального	ремонту	будинків,
які	створюють	ОСББ,	та	направити	проекти
рішень	на	розгляд	міської	ради.

II	квартал

2008	р.

Управління
економічного

розвитку	міста
(скликання),

управління
житлового
господарства,

районні	у	місті	ради
(за

згодою)

1.5 Розробити	процедуру	та	механізми	передачі
ОСББ	технічної	документації	щодо	будинків,	які
належать	до	власності	територіальної	громади
міста,	та	надати	міській	раді	пропозиції	щодо
передбачення	виділення	цільових	коштів	для
проведення	цієї	роботи.

II	квартал

2008	р.

Толокнов	А.П.,
заступник

міського	голови

(скликання),

управління
житлового

господарства,

районні	умісті	ради
1.6 Із	залученням	експертів	розробити	проект

рішення	стосовно	внесення	змін	до	регламенту
міської	ради	відносно	переліку	питань,	які
можуть	прийматись	тільки	за	узгодженням	з
ОСН	та	ОСББ,	та	внести	на	розгляд	міської
ради.

I	квартал

2008	р.

Громадська	рада
при	міському	голові

1.7 Сприяти	створенню	та	впровадженню	широкої
просвітницької	програми	для	громади	щодо
системи	місцевого	самоврядування	в
Централізова ній	бібліотечній	системі	міста	та
підготовці	посібників,	розробці	тематичних
курсів	для	дітей	та	молоді,	для	введення	їх	в
школах	і	вищих	навчальних	закладах	міста.

Розробити	проект	міської	цільової	програми,
передба чивши	відповідне	цільове
фінансування,	та	подати	її	на	розгляд	міської
ради.

Протягом
року

Черевко	С.М.,
заступник	міського
голови	(скликання),

Громадська	рада
при	міському	голові,
управління
громадських
зв'язків,

управління
культури,
управління	освіти,

ГО	"Розвиток"	(за
згодою)

№
п/п

Зміст	заходів Термін
виконання

Відповідальний



1.8 Сприяти	організації	і	проведенню

загальноміських	конкурсів	щодо

розвитку	дітей	та	молоді,	міста	в	цілому,
передбачати	відповідне	цільове	фінансування
для	цих	заходів,

затверджене	міською	радою.

Протягом
року

Черевко	С.М.,
заступник	міського
голови	(скликання),

управління	молоді
та

спорту,	правління
освіти

2. Створити	робочу	групу

і	спеціалістів,	експертів,	представників
громадськості	та	ЗМІ	для	доопрацювання
моніторингової	системи	проектів	нормативно	-
правових	документів	громади.

лютий Громадська	рада
при

міському	голові

3. Вивчити	та	доопрацювати	питання
повноважень	Громадських	рад	при	органах
місцевого	самоврядування,	в	т.ч.	щодо	переліку
та	механізму	ініціювання	питань,	які	обов'язкові
до	розгляду	на	пленарних	засіданнях	міської
ради.

Протягом
року

Громадська	рада
при

міському	голові

4. Розробити	та	надати	на	розгляд	і
затвердження	Херсонській	міській	раді
порядок	формування	та	механізми	реалізації
міських	цільових	програм,	впровадивши	систему
грантів	на	їх	розробку	та	виконання

II	квартал

2008	р.

Заступники
міського

голови,	Громадська
рада	при	міському
голові,	управління
економічного

розвитку	міста
(скликання),

фінансове
управління

5. Організувати	проведення	соціологічних
досліджень	з	питань	довіри	громади	до	органів
і	посадових	осіб	місцевого	самоврядування.

ІІІ	квартал
2008	р.

Громадська	рада
при	міському	голові

6. Провести	громадські	слухання	з	питань,
вирішення	типових	проблем	ОСББ	та	ОСН.

II	квартал

2008	р.

Толокнов	А.П.,
заступник	міського
голови	(скликання),
Громадська	рада
при	міському	голові,
управління
громадських
зв'язків,	управління
житлового
господарства,
районні	у	місті	ради

№
п/п

Зміст	заходів Термін
виконання

Відповідальний



7. Проводити	зустрічі	керівництва	міста	та
депутатського	корпусу	з	представниками	ОСН	і
ОСББ.

Протягом
року,

щоквартально

Толокнов	А.П.,
заступник	міського
голови	(скликання),
Погребний	Ю.Б.,
секретар	ради,
Громадська	рада
при	міському	голові,
управління
громадських
зв'язків,	управління
житлового
господарства,
районні	у	місті	ради.

8. Вивчити	питання	стосовно	забезпечення
фінансування	на	виготовлення	документації
щодо	відведення	та	закріплення	прибудинкової
території	за	ОСББ,	проведення	капітальних
ремонтів	багатоквартирних	будинків	при
створенні	ОСББ.

III	квартал
2008	р.

Управління
житлового
господарства
(скликання),

фінансове
управління,

районні	у	місті	ради

9. Не	допускати	надання	в	оренду	приміщень,	які
знаходяться	на	балансі

ОСББ.

3	січня

2008	р.

та	надалі

постійно

Калюжний	Д.А.,
заступник	міського
голови,	начальник

управління
комунальної

власності	міста

№
п/п

Зміст	заходів Термін
виконання

Відповідальний



10. Провести	форум	інтелігенції	м.	Херсона	щодо
розвитку	духовності,	культури	та
громадянського	суспільства.

II	квартал

2008	р.

Черевко	С.М.,
заступник

міського	голови

(скликання),

Громадська	рада
при	міському	голові,

управління
громадських

зв'язків,

управління	освіти,

управління
культури,

управління	молоді
та

спорту
11. Розробити	загальноміську	концепцію	сприяння

розвитку	громадянського

суспільства	та	залучення	потенціалу

громади	до	місцевого	розвитку	та	затвердити	її
на	форумі	інтелігенції	міста.

II	квартал

2008	р.

Громадська	рада
при

міському	голові

(скликання),

управління
громадських

зв'язків,

управління	освіти,

управління
культури,

управління	молоді
та

спорту,

управління
соціальної

політики

№
п/п

Зміст	заходів Термін
виконання

Відповідальний



12. Спільно	з	молодіжними	громадськими

організаціями	та	займаються	розвитком	молоді,
доопрацювати	систему	співпраці	молоді	з
органами	місцевого	самоврядування:

-	активізувати	систему	стажування
громадських	лідерів,	студентів	та	аспірантів
вищих	навчальних	закладів	в	органах	місцевого
самовряду вання	(в	т.ч.	програма	кадрового
резерву);

-	запровадити	в	органах	місцевого
самоврядування	систему	молодіжних	рад	та
молодіжних	радників	на	громад ський	засадах	;

-	відділу	сім'ї	та	молоді	(у	співпраці	з
управлінням	освіти	Херсонської	міської	ради)
розробити	тренінгові	курси	з	основ	місцевого
амоврядування	та	патріотичного	виховання	для
студентів	і	школярів	міста.

Протягом
року

Черевко	С.М.,
заступник	міського
голови	(скликання),

управління	молоді
та	спорту,

управління	освіти	,

відділ	кадрової
роботи	та	з	питань
служби	в	органах
місцевого
самоврядування,

Громадська	рада
при

міському	голові

13. Сприяти	проведенню	в	2008	році	фестивалю
дитячої	та	юнацької	творчості	міста

III	квартал
2008	р.

Черевко	С.М.,
заступник	міського
голови,

управління
культури

14. Запровадити	проведення	у	навчаль них
закладах	міста	відкритого	уроку	з

Протягом
року

Черевко	С.М.,
заступник	міського
голови,

управління	освіти

№
п/п

Зміст	заходів Термін
виконання

Відповідальний

Заступник	міського	голови	М.П.	Соловйов


