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ВСТУП

Перші в історії незалежної України вибори до місцевих рад за
пропорційною системою в 2006 році, як показує практика,
призвели до ослаблення зв’язків між депутатами і громадськістю.
Система, за якою виборець голосує не за конкретного кандидата,
а за список політичної партії, нівелювала фактор індивідуальної
відповідальності депутата і призвела до ігнорування ними
багатьох обов’язків перед своїми виборцями.

Відповідно до законодавства України, зокрема Закону „Про
статус депутатів місцевих рад”, кожен депутат поряд з роботою
в раді, комісіях, повинен також регулярно проводити прийом
виборців, періодично зобов’язаний звітувати про свою роботу і
виконання передвиборних своїх обіцянок.

Можемо стверджувати, що після виборів депутатів у 2006 році
чимало з них рідко проводили (а подекуди й взагалі не проводили)
прийом громадян й, навіть, не визначили місця та графіки
прийому.

Проведений аналіз показує також, що депутати звітуються про
проведену роботу та виконання передвиборчої програми перед
виборцями скоріше як виключення, аніж правило. Навіть у тих
випадках, коли такі звіти проводяться, більшою мірою це
відбувається у вигляді звітів фракцій, а не окремих депутатів.
Окремо заслуговує на увагу зміст таких звітів і їх відповідність тим
передвиборчим обіцянкам, задекларованим у програмі, з якою
депутати йшли на вибори. І варто зауважити, що далеко не завжди
такі звіти мають чітку прив’язку до передвиборчих програм.

Для об’єктивності потрібно зазначити, що, на наш погляд, при
внесені зміни до виборчого законодавства щодо обрання
депутатів за виборчими списками не були удосконалені ряд
питань їх подальшої діяльності. До них можна віднести і
неврегулювання питання порядку здійснення прийому громадян,
звітування перед виборцями, відповідальності за дотримання у
своїй депутатській діяльності власної передвиборчої програми
тощо. Однак, на наш погляд, навіть незважаючи на певні юридичні
недосконалості, питання підтримання взаємозв’язку з виборцями
– це питання як політичної культури, так і відповідальності перед
людьми.

У протилежному разі як виборець може оцінювати діяльність
тих чи інших політичних сил та їх депутатів, коли більшість із них
людям навіть не відомі, або ж коли невідомо про те, хто як і за що
голосував, хто і які ініціативи підтримував. І ця інформація
практично є недоступною для громадян, адже поіменної чи
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пофракційної фіксації голосування чи то на сесіях, чи то в комісіях
при розгляді питань у місцевих радах практично немає. В такій
ситуації виходить, що можна писати гарні передвиборчі програми
чи вимовляти потрібні людям слова, а після обрання на практиці
все може бути по іншому. І хто перевірить?

Для того, аби сприяти налагодженню діалогу наших обранців
із виборцями, покращення взаємозв’язку, ми вирішили
впровадити ряд ініціатив та провести окремі заходи. Так, було
піднято з архівів програми депутатів місцевих рад, з якими вони
йшли на вибори, проведено аналіз доступних джерел інформації,
зокрема ЗМІ, щодо висвітлення їхньої діяльності, запропоновано
самим політичних партіям і їх депутатам надати інформацію про
свою діяльність впродовж 2006F2008 років, однак таку
інформацію ми отримали лише від однієї політичної сили, що
представлена у Дубенській міській раді.

Зрозуміло, що висвітлені у подальшому результати нашої
роботи, напевно, не сподобаються чималому числу наших
обранців. У зв’язку із цим відкрито і відповідально можемо
сказати, що при проведенні нашої роботи не було ніяких
упереджених підходів та ставлень до жодної із політичних сил та
їх депутатів, не було надано ніяких преференцій жодній зі сторін.

І варто зазначити, що у подальшому самі депутати мають
подбати про те, аби їхня діяльність могла бути якомога повніше
та об’єктивніше донесена до виборців. А ми зі своєї сторони по
можливості будемо лише цьому сприяти.

З повагою, колектив Рівненської обласної громадської
організації „Комітет виборців України”
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ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПУТАТІВ

З метою вирішення проблем місцевого значення в Україні
існує система місцевого самоврядування.

Депутати до міської ради обрані для представництва і
відстоювання інтересів всієї громади, прийняття важливих рішень
та забезпечення благополуччя міста.

З метою ефективної діяльності депутатів та підтримання між
ними і виборцями тісних зв’язків депутати наділені певними
повноваженнями. Ці повноваження, зокрема, включають у себе
права та обов’язки.

Одним з ключових прав кожного депутата є право на
участь у прийнятті відповідною радою рішень. Депутат міської
ради має право голосувати за прийняття чи неприйняття тих чи
інших пропонованих рішень. На сесіях місцевої ради депутати
місцевої ради на основі колективного і вільного обговорення
розглядають та вирішують питання, віднесені до відання
відповідної ради. Таке коло питань визначається виключно
Конституцією та законами України і за їх межі рада не може
виходити.

Виконуючи власні повноваження, депутат вправі звертатися
до посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, розташованих на
території відповідної ради, з проханням надати йому довідкові
матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення
депутатських повноважень.

Депутат міської ради має право, щоб його невідкладно було
прийнято посадовими особами місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, керівниками
підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності, розташованих на території відповідної ради, якщо
необхідність прийому пов’язана з питаннями його депутатської
діяльності.

При виявленні порушення прав та законних інтересів громадян
або інших порушень законності депутат місцевої ради як
представник інтересів територіальної громади, виборців свого
виборчого округу має право вимагати припинення порушень, а в
необхідних випадках може звернутися до відповідних місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих
органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення
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порушень законності. В разі виявлення порушення законності
депутат місцевої ради має право на депутатське звернення до
керівників відповідних правоохоронних чи контролюючих органів.

Якщо говорити про участь депутатів у роботі місцевої ради,
то кожен її депутат має право: обирати і бути обраним до органів
відповідної ради; офіційно представляти виборців у відповідній
раді та її органах; пропонувати питання для розгляду їх радою та
її органами; вносити пропозиції і зауваження до порядку денного
засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних
питань та їх суті; вносити на розгляд ради та її органів пропозиції
з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю; вносити на
розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать
до їх відання, поправки до них; висловлюватися щодо
персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур
посадових осіб, які обираються, призначаються або
затверджуються радою; порушувати питання про недовіру
міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення
посадових осіб місцевого самоврядування; брати участь у
дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам,
співдоповідачам, головуючому на засіданні; вносити пропозиції
про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи
інформації будьFякого органу або посадової особи, підзвітних чи
підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до
компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її
території; порушувати в раді та її органах питання про необхідність
перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів,
підприємств, установ, організацій; виступати з обґрунтуванням
своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи
протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень,
заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають
суспільне значення; об’єднуватися з іншими депутатами місцевої
ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до
регламенту ради.

Оскільки право кожного мешканця громади брати участь
у вирішенні питань місцевого значення не обмежується
лише його участю у виборах депутатів міської ради, то саме
завдяки наявності у депутатів вищенаведених прав виборці
можуть впливати на формування позиції та діяльність
депутатів.

Говорячи про обов’язки депутатів міської ради, слід зазначити,
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що вони повинні постійно підтримувати зв’язки з
виборцями.

Зокрема, існування зворотнього зв’язку „виборець–депутат”
забезпечується через обов’язок кожного депутата здійснювати
прийом виборців, розглядати і вирішувати питання, підняті у
зверненнях громадян до них, організовувати виконання даних їм
виборцями доручень, періодично інформувати про результати
розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців
та особисту участь депутатів в організації виконання таких
доручень. Кожен депутат повинен визначити і оприлюднити дні,
години та місце прийому виборців, інших громадян; вести
регулярний (не рідше одного разу на місяць) прийом виборців,
розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів
територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення
оперативного вирішення таких звернень.

Депутат міської ради зобов’язаний не рідше одного разу на
півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її
органів, про виконання планів і програм економічного і
соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого
бюджету, рішень ради і доручень виборців. Також вони повинні
брати активну участь у громадських слуханнях з питань, що
стосуються їх виборчого округу, в організації виконання рішень
ради та її органів, у масових заходах, що проводяться органами
місцевого самоврядування на території громади або виборчого
округу, вивчати громадську думку, потреби територіальної
громади, інформувати про них раду та її органи, брати
безпосередню участь у їх вирішенні.

Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги
громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх
своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які
породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх
усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій,
об’єднань громадян; систематично веде прийом громадян.
Депутат місцевої ради може направляти одержані ним
пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань
громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень,
які зобов’язані розглянути їх відповідно до закону і про результати
повідомити заявника, а також депутата місцевої ради. Заходами,
які депутати можуть вживати для вирішення звернень громадян,
можуть бути внесення пропозицій на розгляд місцевих органів
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виконавчої влади, відповідних органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно
від форми власності, порушувати перед ними та керівниками
правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають
інтереси виборців, та вимагати їх вирішення. Депутат місцевої
ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний
звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного
виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про
його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також
про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її
органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в
обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її
органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. Звіт
депутата місцевої ради може бути проведено в будьFякий час на
вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової
діяльності або навчання, а також органів самоорганізації
населення. При цьому про час і місце проведення звітування
депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців
через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
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ЗАГАЛЬНІЙ ОПИС МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ

У Дубенській міській раді п’ятого скликання
представлено п’ять політичних сил :
1. Дубенський міський блок політичних партій „Блок Юлії

Тимошенко”.
2. Дубенський міський блок політичних партій „Наша

Україна”.
3. Виборчий блок міських організацій політичних партій

«Громадський блок «ПОРАFПРП» Дубенської міської організації
громадянської партії «ПОРА» та Дубенської міської організації
партії «Реформи і порядок»».

4. Дубенська міська організація Рівненського відділення
„Партії регіонів”

5. Дубенська міська організація Української Народної Партії,
що входить до виборчого блоку „Український Народний Блок
Костенка і Плюща”.

У структурі депутатського корпусу було утворено
чотири депутатських фракції :
1. Фракція «Наша Україна».
2. Фракція Блоку Юлії Тимошенко.
3. Фракція Партії регіонів.
4. Фракція «УНПFПОРАFПРП».

Постійні комісії, що функціонують  у Дубенській міській раді:
1. Постійна комісія з питань екології, функціонування

житловоFкомунального господарства, управління комунальною
власністю, транспорту і зв’язку.

2. Постійна комісія з питань національного та духовного
відродження, освіти, культури, спортивноFмасової роботи,
молодіжної політики та туризму.

3. Постійна комісія з питань бюджетноFфінансової та
податкової політики, розвитку промисловості міста, малого та
середнього бізнесу.

4. Постійна комісія з питань будівництва,
землекористування та земельної реформи.

5. Постійна комісія з питань соціального захисту, охорони
здоров’я.

6. Постійна комісія з питань депутатської етики, законності
та правопорядку, діяльності громадських об’єднань.
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ДЕПУТАТИ
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

(ДАНІ З САЙТУ ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ):

ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ „БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО”.

БУЩУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
Народився 27 серпня 1954р. в с. Проходи, Любяшівського

району, Волинської області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 1978 році. На даний час
працює головою правління ВАТ “Дубенська ПМК F 174”.

Голова постійної комісії з питань екології, функціонування
житловоFкомунального господарства, управління комунальною
власністю, транспорту і зв’язку.

ЄФІМЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
Народилася 8 жовтня 1967р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчалася в Рівненському державному

педагогічному інституті ім. Д.З.Мануїльського, який закінчила у
1989 році. На даний час працює спеціалістом І категорії
управління з міжнародних зв’язків, туризму та взаємодії з
громадськими організаціями міської ради.

Секретар постійної комісії з питань національного та духовного
відродження, освіти, культури, спортивноFмасової роботи,
молодіжної політики та туризму.

КАРП’ЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Народився 17 серпня 1962р. в смт. Клевань, Рівненської

області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському державному

педагогічному інституті ім. Д.З.Мануїльського, який закінчив у
1983 році. На даний час працює заступником міського голови.

Член постійної комісії з питань національного та духовного
відродження, освіти, культури, спортивноFмасової роботи,
молодіжної політики та туризму.

КИРИЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
Народився 1 грудня 1950р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті культури,
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який закінчив у 1996 році. На даний час працює завідуючим
відділом декоративноFужиткового мистецтва Дубенського
училища культури РДГУ.

Голова постійної комісії з питань національного та духовного
відродження, освіти, культури, спортивноFмасової роботи,
молодіжної політики та туризму.

ЛЕБЕДЄВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Народився 9 травня 1948р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має середньоFтехнічну освіту, навчався в Чернівецькому

будівельному технікумі, який закінчив у 1968 році. На даний час
підприємець.

Член постійної комісії з питань бюджетноFфінансової та
податкової політики, розвитку промисловості міста, малого та
середнього бізнесу.

ЛЕВЧУК ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
Народився 17 січня 1956 р.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському педагогічному

інституті, який закінчив у 1978 році. На даний час працює вчителем
Стовпецької ЗОШ І F ІІІ ступенів.

Член постійної комісії з питань екології, функціонування
житловоFкомунального господарства, управління комунальною
власністю, транспорту і зв’язку.

ОЛІЙНИК ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Народився 14 листопада 1946 р.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 1969 році.
На даний час працює секретарем міської ради.

ПАВЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Народився 9 березня 1960р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 1982 році та в Українській
академії зовнішньоекономічної діяльності, яку закінчив у 1998
році. На даний час тимчасово не працює.

Член постійної комісії з питань будівництва,
землекористування та земельної реформи.

ПАЛІЙЧУК РОСТИСЛАВ ІЛЛІЧ
Народився 14 жовтня 1959р. в м. Дубно, Рівненської області.
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Має вищу освіту, навчався в Тернопільському державному
медичному інституті, який закінчив у 1988 році. На даний час
працює викладачем хірургії в Дубенському медичному коледжі.

Секретар постійної комісії з питань соціального захисту,
охорони здоров’я.

ПОЛІЩУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Народився 4 березня 1966р.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 1990 році. На даний час
працює начальником ВАТ “Дубногаз”.

Член постійної комісії з питань бюджетноFфінансової та
податкової політики, розвитку промисловості міста, малого та
середнього бізнесу.

СУПРУН ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ
Народився 1 січня 1956 р. в с. Березівка, Парабельського

району, Томської області, Росія.
Має вищу освіту, навчався в Львівському політехнічному

інституті, який закінчив у 1979 році. На даний час працює
директором ПП “Арх Дизайн”.

Голова постійної комісії з питань будівництва,
землекористування та земельної реформи.

ТЕЛЕЖИНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Народився 6 грудня 1963 р. в с. Купченці, Козівського району,

Тернопільської області.
Має вищу освіту, навчався в Тернопільському державному

медичному інституті, який закінчив у 1986 році. На даний час
працює головним лікарем Дубенської міської лікарні.

Член постійної комісії з питань бюджетноFфінансової та
податкової політики, розвитку промисловості міста, малого та
середнього бізнесу.

ТКАЧУК ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
Народився 14 квітня 1965 р. в с. Антопіль, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 1990 році. На даний час
працює генеральним директором ВАТ “РівнеFАвто”.

Член постійної комісії з питань екології, функціонування
житловоFкомунального господарства, управління комунальною
власністю, транспорту і зв’язку.
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ЦИБОЧКІНА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Народилася 12 січня 1953 р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має базову вищу освіту, навчалася в Рівненському аграрному

коледжі, який закінчила у 1975 році. На даний час працює
начальником ВУКГ.

Член постійної комісії з питань екології, функціонування
житловоFкомунального господарства, управління комунальною
власністю, транспорту і зв’язку.

ШАЛАК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Народився 6 серпня 1946 р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 1970 році. На даний час
працює начальником управління архітектури, будівництва та
земельних питань міської ради.

Член постійної комісії з питань екології, функціонування
житловоFкомунального господарства, управління комунальною
власністю, транспорту і зв’язку.

ШЕСТАЛЮК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Народився 15 квітня 1958р. в с. Жвірка, Сокальського району,

Львівської області.
Має вищу освіту, навчався в Львівському державному

університеті, який закінчив у 1980 році. На даний час працює
редактором Дубенської міської редакції проводового
радіомовлення.

Секретар постійної комісії з питань депутатської етики,
законності та правопорядку, діяльності громадських об’єднань.

ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ „НАША УКРАЇНА”.

АНДРОЩУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Народився 1 жовтня 1975р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 2002 році.
Секретар постійної комісії з питань будівництва,

землекористування та земельної реформи.

АНДРОЩУК РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
Народився 1 квітня 1967р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Львівському медичному інституті,
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який закінчив у 1994 році. На даний час працює головним лікарем
Дубенської міської лікарні матері та дитини.

Член постійної комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я.

БАБАК ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ
Народився 8 січня 1958р. в смт. Мар”янівка, Баранівського

району, Житомирської області.
Має вищу освіту, навчався в Тернопільському державному

педагогічному інституті, який закінчив у 1980 році. На даний час
працює директором Дубенського коледжу РДГУ.

Член постійної комісії з питань національного та духовного
відродження, освіти, культури, спортивноFмасової роботи,
молодіжної політики та туризму.

БУДЗІН ВІКТОР АРКАДІЙОВИЧ
Народився 20 січня 1967р.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському інституті інженерів

водного господарства, який закінчив у 1991 році. На даний час
працює першим заступником міського голови.

Член постійної комісії з питань бюджетноFфінансової та
податкової політики, розвитку промисловості міста, малого та
середнього бізнесу.

ВАГІЛЕВИЧ ЯКІВ ЯРОСЛАВОВИЧ
Народився 9 жовтня 1953р. в с. Небилів, ІваноFФранківської

області.
Має вищу освіту, навчався в ІваноFФранківському державному

медичному інституті, який закінчив у 1982 році . На даний час
працює головним лікарем Дубенської міської станції швидкої
допомоги.

Голова постійної комісії з питань депутатської етики,
законності та правопорядку, діяльності громадських об’єднань.

ВЛАСЮК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
Народився 12 січня 1966р. в с. Ступно, Здолбунівського

району, Рівненської області.
Має базову вищу освіту, навчався в Дубенському медичному

училищі, який закінчив у 1985 році та у Волинському інституті
МАУП, який закінчив у 2006 році . На даний час працює керівником
виконкому “НСНУ”.

Член постійної комісії з питань депутатської етики, законності
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та правопорядку, діяльності громадських об’єднань.

КОЛБАСЮК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Народився 4 травня 1966р. в смт. Турійськ, Волинської області.
Має вищу освіту, навчався в Львівському державному

медичному інституті, який закінчив у 1993 році. На даний час
працює лікаремFхірургом Дубенської міської лікарні.

Член постійної комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я.

МАКСИМЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Народився 27 березня 1952 р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Луцькому педагогічному інституті,

який закінчив у 1980 році. На даний час працює тренеромF
викладачем Рівненської обласної школи вищої спортивної
майстерності.

Член постійної комісії з питань національного та духовного
відродження, освіти, культури, спортивноFмасової роботи,
молодіжної політики та туризму.

РАМСЬКИЙ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
Народився 9 листопада 1969 р. в с. Колосова, Кременецького

району, Тернопільської області.
Має вищу освіту, навчався в Національному педагогічному

університеті ім. М.П.Драгоманова, який закінчив у 1997 році. На
даний час працює методистом Дубенської міської станції юних
техніків.

Член постійної комісії з питань будівництва,
землекористування та земельної реформи.

СОРОКА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Народився 22 квітня 1965р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Львівському медичному інституті,

який закінчив у 1993 році. На даний час працює головним лікарем
Дубенської міської поліклініки.

Голова постійної комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я.

ФЕСЮК ІГОР СТЕПАНОВИЧ
Народився 8 квітня 1971 р.
Має вищу освіту, навчався в Львівському державному

аграрному університеті. На даний працює генеральним



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

16

директором ТОВ “ЛиварноFмеханічний завод “Ісполін””.
Голова постійної комісії з питань бюджетноFфінансової та

податкової політики, розвитку промисловості міста, малого та
середнього бізнесу.

ШЕГЕРА ЛЮДМИЛА РОСТИСЛАВІВНА
Народилася 25 квітня 1975 р. в с. Устечко, Кременецького

району, Тернопільської області.
Має вищу освіту, навчалася в Тернопільському державному

університеті, який закінчила у 1999 році. На даний час
підприємець.

Секретар постійної комісії з питань екології, функціонування
житловоFкомунального господарства, управління комунальною
власністю, транспорту і зв’язку.

ВИБОРЧИЙ БЛОК МІСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ «ГРОМАДСЬКИЙ БЛОК

«ПОРАQПРП» ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ «ПОРА» ТА ДУБЕНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ «РЕФОРМИ І
ПОРЯДОК»».

КРОХМАЛЬ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Народився 10 липня 1970р. в м. Сарни, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Тернопільському державному

медичному інституті ім. І.Я.Горбачевського, який закінчив у 1994
році. На даний працює лікаремFхірургом у Дубенській міській
лікарні.

Секретар постійної комісії з питань бюджетноFфінансової та
податкової політики, розвитку промисловості міста, малого та
середнього бізнесу.

ТКАЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Народився 2 серпня 1960 р. в м. Луцьк, Волинської області.
Має базову вищу освіту, навчався в військовому училищі, який

закінчив у 1980 році та в Луцькому політехнічному інституті. На
даний час працює директором ПП “Укр F Петроль”.

Член постійної комісії з питань будівництва,
землекористування та земельної реформи.
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ДУБЕНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РІВНЕНСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ „ПАРТІЇ РЕГІОНІВ”.

ІВАНЧЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
Народився 18 березня 1955р. в с. Шабалинів, Коропського

району, Чернігівської області.
Має вищу освіту, навчався в Московській ВПА ім. В.І.Леніна ,

яку закінчив у 1990 році . На даний час пенсіонер ЗС України.
Заступник голови постійної комісії з питань депутатської

етики, законності та правопорядку, діяльності громадських
об’єднань.

ТКАЧУК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Народився 20 грудня 1963 р. в с. Рачин, Дубенського району,

Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Рівненському педагогічному

інституті, який закінчив у 1991 році. На даний час працює вчителем
Дубенського міжшкільного навчальноFвиробничого комбінату.

Член постійної комісії з питань будівництва,
землекористування та земельної реформи.

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ ПАРТІЇ, ЩО ВХОДИТЬ ДО ВИБОРЧОГО

БЛОКУ „УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК
КОСТЕНКА І ПЛЮЩА”.

ВОЗНЮК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Народився 8 березня 1977р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Харківському НУРЕ, який закінчив

у 2002 році. На даний час працює інженером F електроніком ТОВ
“Інфосистема”.

Заступник голови постійної комісії з питань будівництва,
землекористування та земельної реформи.

ГОРБАЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Народився 4 лютого 1962р. в с. Привільне, Дубенського

району, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Луцькому індустріальному

інституті, який закінчив у 1989 році. На даний час працює
директором Дубенського будинкуFінтернату для громадян
похилого віку та інвалідів.
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Заступник голови постійної комісії з питань соціального
захисту, охорони здоров’я.

ГРЕЛЬ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Народився 22 липня 1979р. в м. Дубно, Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Львівському політехнічному

національному університеті, який закінчив у 2001 році. На даний
час підприємець.

Заступник голови постійної комісії з питань бюджетноF
фінансової та податкової політики, розвитку промисловості міста,
малого та середнього бізнесу.

КОМІСАРУК ПЕТРО РОМАНОВИЧ
Народився 5 січня 1947 р. в с. Тур’я, Дубенського району,

Рівненської області.
Має вищу освіту, навчався в Тернопільському медичному

інституті, який закінчив у 1976 році. На даний час працює
головним лікарем Дубенського міжрайонного онкодиспансеру.

Заступник голови постійної комісії з питань екології,
функціонування житловоFкомунального господарства, управління
комунальною власністю, транспорту і зв’язку.
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ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ

Згідно з рішенням Дубенської міської ради від 27.04.2007р
№595 на 2007 рік внесено зміни у структуру виконавчих органів
Дубенської міської ради.
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САМОСТІЙНІ УПРАВЛІННЯ І ВІДДІЛИ
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У відповідності до ст.ст.26, 51 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” рішенням Дубенської міської ради від
28.04.2006р №6 “Про утворення та затвердження складу
виконавчого комітету Дубенської міської ради” було утворено
виконавчий комітет міської ради та визначено його кількісний і
персональний склад.
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРИЙОМУ ВИБОРЦІВ ДЕПУТАТАМИ
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Кожен депутат має проводити прийом виборців. Закон
зобов’язує робити це не рідше, ніж один раз на місяць. Без
регулярного спілкування з представниками громади депутат
перестає бути виразником інтересів цієї громади і втрачає
здатність адекватно представляти інтереси громади.
Спілкуючись з людьми з різних середовищ, районів міста (а не
лише з родичами, сусідами та колегами по роботі) депутат має
більш цілісну і реальну картину тієї ситуації, яка є в місті, і що
найважливіше – може вчасно виявляти (діагностувати) проблеми,
що виникли та зачіпають інтереси значної частини громадян.
Поряд з цим, депутат, використовуючи депутатські
повноваження, може впливати на їх вирішення на ранніх стадіях,
а це завжди потребує меншої кількості ресурсів.

Тож у разі необхідності кожен житель м. Дубно може
звернутися до будьFкого з депутатів Дубенської міської ради у
зазначені в графіку місце та час.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*
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*Інформація надана Дубенською міською радою
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АНАЛІЗ
РОБОТИ ДЕПУТАТІВ ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРЕДМОВА ДО АНАЛІЗУ

Аналіз роботи депутатів місцевої ради був передбачений по
кількох компонентах:

F власна інформація народних обранців про проведену роботу
протягом 2006F2008 років на виконання програми, з якою йшли
на вибори у 2006 році;

F аналіз роботи депутатів місцевої ради із громадянами,
зокрема здійснення прийому виборців;

F аналіз висвітлення роботи фракцій/депутатів політичних
партій Дубенської міської ради V скликання в місцевих засобах
масової інформації.

Передбачалося, що така інформація буде розміщена у цьому
виданні й донесена до виборців для прийняття до уваги та
вироблення власних висновків щодо діяльності депутатів місцевої
ради, за яких вони голосували у 2006 році.

Тож у подальшому буде висвітлена інформація про діяльність
депутатів Дубенської міської ради, яку ми змогли зібрати.

Варто зазначити, що на жаль, далеко не все нам вдалося. Так,
для збору інформації про роботу депутатів кожної з фракцій та
депутатських груп, представлених у Дубенській міській раді, ми
звернулись до них із проханням описати, що вони зробили за
період обрання (тобто 2,5 роки) на виконання своєї програми, з
якою йшли на вибори у 2006 році. Однак ми отримали відповідь
лише від представників блоку політичних парій «Наша
Україна».
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ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, ЇХ ЗВІТИ ПРО
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ПРОТЯГОМ 2006 Q 2008

РОКІВ. АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ ФРАКЦІЙ/
ДЕПУТАТІВ ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ V

СКЛИКАННЯ В МІСЦЕВИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

ВСТУП

Моніторинг був проведений за період з квітня 2006 року по
жовтень 2008 року включно.

Для моніторингу були взяті такі друковані видання: обласний
тижневик «Скриня» (наклад 9900 примірників), обласний
тижневик «Наше дзеркало» (наклад 4000 примірників), обласний
тижневик «Дзеркало плюс» (наклад  7000 примірників), газета
«Вісник Дубенщини», обласна громадськоFполітична газета
«Замок» (тираж 2600).

Метою моніторингу публікацій зазначених видань було, перш
за все, виявлення реальної діяльності політичної сили в порівнянні
з її передвиборчою програмою, з якою вона пройшла до складу
міської ради, ініціатив окремих її депутатів тощо.

При аналізі публікацій бралася до уваги саме діяльність
конкретної політичної сили (фракції) або ж конкретного депутата
цієї партії, що пов’язана з реалізацією цілей передвиборчої
програми, а також іншої діяльності фракції/депутата на благо
розвитку територіальної громади, представлення та захисту
інтересів виборців.

До уваги моніторингу не бралися публікації в ЗМІ, що мають
характер політичної реклами, а також діяльності місцевих
депутатів як посадових чи службових осіб відповідно до займаних
ними посад на підприємствах, установах, організаціях, або як
суб’єктів підприємницької діяльності.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОГО МІСЬКОГО БЛОКУ  ПОЛІТИЧНИХ

ПАРТІЙ „БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО”

Справедливість та гармонія!

Місія українського народу F вибудувати суспільство
вищої моралі, гармонійного поєднання особистої свободи,

захищеності та достатку!

Ми обираємо шлях справедливості, та хочемо впровадити
стандарти досконалого життя українців.
*Відродження духовності F боротьба проти пропаганди

жорстокості, аморальності, цинічності.
*Зменшення насильства держави над людьми.
*Інформаційна чесність.
*Єдність влади і народу.
*Справедливе правосуддя.
*Гідний рівень життя.
*Страхова медицина F гарантія гідного лікування людини.
*Збереження національних інтересів.
*Чесна приватизація, повернення заощаджень.
*Енергетична незалежність держави.

Для забезпечення ефективності і розвитку міста, вирішення
питань місцевого значення, враховуючи інтереси громади,
кандидати в депутати від „Блоку Юлії Тимошенко” будуть
працювати у напрямках:

Місцеве самоврядування
1. Депутатський корпус буде дотримуватися вимог,

передбачених статутом міста.
2. Ініціювати проведення громадських слухань

депутатського корпусу перед своїми виборцями (2 рази в рік).

Економіка міста
1. Повернути місту минулу славу промислового центру

Рівненщини, шляхом запуску одного непрацюючого підприємства
в рік.

2. Ініціювати надходження інвестицій у підприємства
промисловості міста, а відтак їх відродження, що дасть
можливість місту розвиватися.
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3. Створення сприятливих умов для розвитку малого та
середнього бізнесу, підтримка існуючого бізнесу.

Розвиток туризму
1. Розвиток міста, як центру туризму. Всіляко сприяти

відродженню архітектурних особливостей древнього Дубна
(ремонтноFреставраційні роботи на території Дубенського замку,
монастиря Бернардинів, будівлі Синагоги, Луцької брами).

2. Запровадження програми „Місто Тараса Бульби F
туристична перлина Європи”.

Благоустрій міста
1. Забезпечення освітлення вулиць, віддалених від

центральних, дотримання в належному стані існуючих доріг,
створення нових асфальтних покриттів.

2. Ліквідація стихійних звалищ побутових відходів,
забезпечення збору та утилізації сміття.

3. Посилення контролю зі сторони санітарноF
епідеміологічної служби за порушенням санітарних норм і правил
мешканцями міста.

4. Впровадити єдиний санітарний день міста.
5. Сприяти створенню паркових зон відпочинку, підняти на

сучасний рівень ландшафтне озеленення міста (сквер по вул..
Шевченка, паркова зона рFн Сирзаводу, алея „ВоїнамF
афганцям”).

6. Створення дитячих майданчиків у районах
багатоповерхових забудов (вул.. Паркова, рFн цукрового заводу).

7. Реконструкція існуючої зони відпочинку „Острівок” (алеї,
спортивні майданчики, дитячі атракціони, танцювальний
майданчик, літні кафетерії).

Молодіжна політика
1. Розробка програми „Здорова молодь F здорова нація”.
2. Заборонити цілодобову роботу міських барів, ІнтернетF

клубів, кафе, ресторанів.
3. Ініціювати збільшення бюджетних асигнувань на

відкриття загальнодоступного басейну, реконструкція стадіону
військового містечка та спортивного залу, відродження роботи
спортивної школи, у якій працюватимуть секції з популярних видів
спорту.

4. На вимогу громадян міста відновити роботу кінотеатру.
Медицина
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1. Поліпшення матеріальноFтехнічної бази міської лікарні за
рахунок меценатства, впровадження новітніх технологій у
лікувальний процес для надання кваліфікованої медичної
допомоги.

2. Налагодити процес харчування хворих, провести
реконструкцію харчового блоку міської лікарні, відкриття при
міській лікарні мініпекарні для забезпечення хворих
хлібобулочними виробами.

Освіта
1. Збільшення відрахування з місцевого бюджету на

поліпшення матеріальноFтехнічної бази навчальних закладів.
2. Встановлення контролю за роботою шкільних їдалень,

сприяти висококалорійному харчуванню за низькими цінами.

Порядок, безпека
1. Враховуючи великий травматизм жителів міста,

добиватися відновлення роботи світлофорів, розмітки доріг.

Життя і час подарували Україні нові можливості з
перетворення економічних та політичних порядків!

Справедливість у житті і владі не встановлюється сама собі!
Справедливість встановлюють!
І ми в цій справі не одні!

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Дубенщини щодо діяльності депутатів Дубенської

міської ради міського блоку
політичних партій „Блок Юлії Тимошенко”

У 2007 році Дубенська міська організація «Батьківщина», що
входить до блоку БЮТ,  із залученням особистих внесків депутатів,
організувала вечір зустрічі з дітьми війни, де вони поділились
спогадами про важкі воєнні та післявоєнні часи.

У питанні щодо побудови біля міста Дубно сміттєпереробного
комплексу погляди однопартійців «бютівців» були різними. Одні
відстоювали позицію, що для економіки міста такий комплекс
буде досить вигідним, інші ж були проти, так як функціонування
цього заводу може завдати шкоду екології міста. Ці питання
піднімались в 2007 році неодноразово, але однопартійці відклали
розгляд цього питання на час після позачергових виборів до
Верховної Ради України (відбулись 30 вересня 2007 року).
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Звітуючи про пророблену роботу у 2007 році на сесії
Дубенської міської ради депутат О. Карп’юк від БЮТ повідомив,
що для відновлення стадіону «Спартак» шукають спонсорів, хто
б вклав свої кошти.

Депутат Ю. Шесталюк виступав з депутатським запитом про
забезпечення вулиць Марка  Вовчка та Венецької контейнерами
для збору сміття. На цей запит відреагували комунальні служби
міста й поставили контейнери та запевнили, що двічі на тиждень
забиратимуть сміття з контейнерів.

Наприкінці 2006 року у міській раді було порушено розгляд
питання про реорганізацію управління житловоFкомунального
господарства та управління архітектури, капітального
будівництва, охорони праці та земельних питань, шляхом їх
злиття. Обґрунтовували цю позицію тим, що робота обох
управлінь дуже пов’язана. Але депутати – бютівці В.В. Шалак та
О.С. Супрун були категорично проти такого злиття, оскільки це
найважливіша сфера діяльності в місті і роботи тут буде вистачати
на два управління. У підсумку рішення не було прийнято.

В квітні 2007 року БЮТ висвітлила матеріал щодо того, що
зроблено за рік, а саме про виконання передвиборчих обіцянок
в розвитку туризму та дозвілля молоді. В громадську приймальню
БЮТ за рік звернулось 268 жителів міста. Звіт відбувався в
приміщенні Дубенської міської ради.

Не обійшлось і в місцевому партійному осередку без
політичних моментів.

Влітку 2006 року дубенські «бютівці» запропонували
звернутись до Президента України з проханням розпустити
діючий на той час парламент, але рішення не набрало необхідної
кількості голосів.

Депутати фракції БЮТ схвалили дії Президента України В.
Ющенка про дострокове припинення повноважень Верховної
Ради України у квітні 2007 року шляхом підтримки звернення до
Президента.

Крім цього, фракція БЮТ виступила з ініціативою звернутись
до Президента України і висловити занепокоєння складною
ситуацією в країні, щоб до влади не допускались люди з
кримінальним минулим. Але більшість депутатів міської ради не
проголосували за зміст такого звернення, рішення не було
прийнято.

Восени 2008 року дубенські депутатиFбютівці провели пресF
конференцію, де висловили своє обурення заявами Президента
України про державну зраду Юлії Тимошенко. На конференції
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були висвітлені досягнення політичного лідера Ю. Тимошенко та
підготовлено звернення до Президента В. Ющенка, в якому
останнього звинуватили у «цілеспрямованих та свідомих діях на
розвал коаліції»…

В червні 2008 року були підписані договори про співпрацю між
Дубенськими міськими організаціями політичних партій НСНУ та
ВО „Батьківщина”, фракцій «Наша Україна» та БЮТ.

Депутат О.П. Карп’юк в інтерв’ю закликає ЗМІ міняти своє
обличчя, бути об’єктивними, неупередженими, не працювати на
замовлення.

У розгляді питання про оренду історичних пам’яток, а саме
Дубенського історичноFкультурного заповідника, «бютівці» не
згодились на ухвалення проекту рішення міської ради, в якому
йшлось про те, що 30% орендної плати залишати в бюджеті міста,
а 70 % F передавати заповіднику, які він має витрачати на
утримання цих об’єктів. Яке ж вирішення проблеми пропонували
«бютівці» у публікації не повідомляється. Лише відомо, що фракція
БЮТ захищала інтереси дирекції заповідника, які хочуть
самостійно розпоряджатися коштами. Крім того, БЮТ виступав
за прийняття рішення про надання Дубенському заповіднику
статусу національного, що дозволить значно покращити його
фінансування державою.

Депутат Борис Лебедєв запропонував прийняти рішення про
заборону торгувати поза межами ринку на вул. Млинівській. Хоча
питання блокувалось неодноразово, та рішення про заборону
всеFтаки було прийнято. Цей же депутат пропонував по вул.
Млинівській, в районі колишнього господарського дворику СВК
«Іква», відкрити автомобільний ринок. Депутати погодились
розглянути це питання після виїзду на місце розташування даної
земельної ділянки. На сорок другій  сесії депутат Б. Лебедєв
звинуватив директора Дубенського ринку В. Мороза у махінаціях
зі звітами про ринковий збір. На його запитання відповідала
начальник управління економіки і власності О. Євдокимова, ці
питання також викликали цікавість у місцевих депутатів.

Депутат Н. В. Цибочкіна висвітлила в ЗМІ підсумки своєї
роботи за 2006 рік, де повідомляє, що для благоустрою було
зроблено багато. Проте не вказано, які саме конкретні дії зробила
депутат. У 2007 році депутат виступала із запитами про
приведення в порядок дорожньої розмітки та про стерилізацію
бездомних собак. Обидві пропозції були прийняті до розгляду і
депутати проголосували за те, щоб вирішити ці проблеми.

Для того, щоб врегулювати і запровадити справедливий поділ
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землі, депутатом О.С.Супруном на сесії міської ради внесена
пропозиція зробити інвентаризацію земель міста.

Депутат В. В. Тележинський в квітні 2008 року розкритикував
роботу Т. Покези, керівника Територіального медичного
об’єднання (ТМО), вже в червні 2008 року цей депутат
запропонував звернутись до міського голови з проханням
звільнити керівника ТМО із займаної посади. Депутати
підтримали таке звернення. Разом з тим, в жовтні цього ж року
представники БЮТ виступили проти того, щоб пан Покеза був
звільнений з своєї посади.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОГО МІСЬКОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ

ПАРТІЙ „НАША УКРАЇНА”

Знаємо, можемо, вміємо, зробимо!
Від Співочого поля, коли Віктор Ющенко сказав „Я йду в

Президенти” і до його інавгурації на Майдані Незалежності ми
пройшли нелегкий шлях перемоги. І сьогодні ми знову
об’єдналися а міський Блок політичних партій „Наша Україна”,
щоб реалізувати програму і політичний курс Президента України.
Ми спільно здобули перемогу й спільно мусимо її захистити, тому
і йдемо на вибори з Майданом у серці.

Наші дії будуть рішучими, послідовними і ефективними.
Дубенська команда виборчого блоку „Наша Україна” F

команда, яка здатна реально боротися за оновлення міської
влади і дотримання прозорих принципів регіонального
управління. Усіх нас об’єднує F небайдуже ставлення до
майбутнього нашого древнього міста Дубна.

Наша мета F забезпечити в нашому місті кожній людині і кожній
родині європейську якість життя та реальну можливість будувати
своє майбутнє.

З вашої підтримки, шановні земляки, ми виконуємо усі взяті
зобов’язання, лише разом з Вами, ми переможемо!

Тож разом будуймо F НАШУ УКРАЇНУ, НАШЕ МІСТО F Дубно.

Скерувати владу назустріч людям.
ТАК! Чесній професійній владі!
НАША УКРАЇНА за реальне народовладдя. Влада буде постійно

звітувати перед громадськістю. ДепутатиFнашоукраїнці
виступають за відміну недоторканості депутатів.

ТАК! добробуту кожного дубенчанина!
НАША УКРАЇНА шанує підприємця, не допустить втручання

чиновників у бізнес. Промислове виробництво зростатиме за
рахунок відновлення роботи штучно зупинених і доведених до
банкрутства фабрик і заводів, інших підприємств, а також
створення нових робочих місць. Зробимо розподіл міських
бюджетних коштів прозорим та під контролем громадськості.

Домагатись якісного забезпечення внутрішньо міських
пасажирських перевезень на умовах взаємоповаги між
перевізниками та пасажирами.
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ТАК! українській родині!
НАША УКРАЇНА буде всіляко сприяти зміцненню інституту

родини, поверненню наших заробітчан. Створення програми
житлового будівництва та кредитування сприятиме
забезпеченню житлом молодих сімей. Будемо сприяти
кредитуванню молодіжного житлового будівництва.

ТАК! щасливому дитинству!
НАША УКРАЇНА буде сприяти поверненню громадського

інтересу до проблем дитинства в нашому місті. Приведенню в
належний стан дитячих закладів: ремонт будівлі міського Будинку
дітей та молоді, забезпечення приміщенням ДЮСШ, відкриття
басейну… Відновленню дитячих ігрових майданчиків та зон
відпочинку на при будинкових територіях. Розробленню міської
програми адресної допомоги сиротам та обездоленим дітям:
„Кожній сироті F підвищену увагу, а благодійній сім’ї повагу!”
Сприятимемо створенню в місті будинків F інтернатів сімейного
типу. Всіляко намагатись підтримувати юні дубенські таланти.

ТАК! здоровій нації!
НАША УКРАЇНА виступає за загальнодоступну та кваліфіковану

систему охорони здоров’я, яка забезпечить якісну й доступну
медичну допомогу всім верствам населення. В Дубно будуть не
лише лікувати, а й попереджувати захворювання. Відновляться
обов’язкові профілактичні огляди груп професійного ризику,
молоді. Оплата праці лікаря буде гідною. Сприятимемо
подальшому поповненню матеріальноFтехнічної бази для
поліпшення надання невідкладної допомоги в місті. Раз і
назавжди врегулювати питання підпорядкованості медицини за
принципом „Медицина для народу, а не для чиновників”.

ТАК! якісній освіті!
НАША УКРАЇНА поверне поверне престиж професії вчителя,

суттєво підвищить заробітну плату в освітній галузі. Закінчимо
комп’ютеризацію усіх учбових закладів, завершимо входження в
Болонський процес. Ми забезпечимо кожного молодого
спеціаліста першим робочим місцем. Освіта, наука, культура,
духовність перетворяться на головні чинники національного
розвитку та добробуту людей. Учитель стане основою середнього
класу.
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ТАК! українській мові та культурі!
НАША УКРАЇНА буде продовжувати роботу приведення в

належний стан пам’яток культури та архітектури Дубна. Ми
подбаємо про розвиток сучасної української культури, народної
творчості. Ми захистимо українську мову, книжку, забезпечимо
їх повноцінне функціонування. Ми впроваджуватимемо принципи
толерантності до різних релігій, конфесій, культур та мов,
боротимемось за втілення основних цінностей європейської
цивілізації. Сприятимемо розвитку туризму в нашому місті.
Будемо працювати над створенням нових музеїв, розвивати
дружні стосунки з містамиFпобратимами з країн дальнього та
ближнього зарубіжжя.

ТАК! українським героям!
НАША УКРАЇНА пам’ятає своїх героїв. Ми і надалі будемо

вшановувати пам’ять людей які в різні роки історії віддали свої
життя за Україну,  добиватись визнання статусу учасників
національноFвизвольних змагань, надамо їм належну підтримку.
Ми схвалюємо перехід Українського війська на професійну
основу.

ТАК! НАШІЙ УКРАЇНІ! Так НАШОМУ ДУБНУ! Разом ми
переможемо! Бо Україна у нас одна! Одне у нас і місто!

Інформація, надана представниками Дубенського міського
блоку політичних партій „Наша Україна”, про виконання
передвиборчої програми за період 2006 Q 2008 років.

Знаємо, можемо, вміємо, зробимо!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Від Співочого поля, коли Віктор Ющенко

сказав „Я йду в Президенти” і до його інавгурації на Майдані
Незалежності ми пройшли нелегкий шлях перемоги. І сьогодні
ми знову об’єдналися а міський Блок політичних партій „Наша
Україна”, щоб реалізувати програму і політичний курс Президента
України. Ми спільно здобули перемогу й спільно мусимо її
захистити, тому і йдемо на вибори з Майданом у серці.

Наші дії будуть рішучими, послідовними і ефективними.
Дубенська команда виборчого блоку „Наша Україна” F

команда, яка здатна реально боротися за оновлення міської
влади і дотримання прозорих принципів регіонального
управління. Усіх нас об’єднує F небайдуже ставлення до
майбутнього нашого древнього міста Дубна.

Наша мета F забезпечити в нашому місті кожній людині і кожній
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родині європейську якість життя та реальну можливість будувати
своє майбутнє.

З вашої підтримки, шановні земляки, ми виконуємо усі взяті
зобов’язання, лише разом з Вами, ми переможемо!

Тож разом будуймо F НАШУ УКРАЇНУ, НАШЕ МІСТО F Дубно.

Скерувати владу назустріч людям.
ТАК! Чесній професійній владі!
НАША УКРАЇНА за реальне народовладдя. Влада буде постійно

звітувати перед громадськістю. ДепутатиFнашоукраїнці
виступають за відміну недоторканості депутатів.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Керуючись основними принципами
християнської демократії, а саме: справедливість,
відповідальність, солідарність для суспільства є важливим
створення атмосфери розуміння того, що ми всі пов’язані у
вирішенні поставлених завдань перед радою, що добробут і
безпека одного залежить від добробуту і безпеки іншого.
Депутати фракції створили сприятливі умови для співпраці з
іншими блоками та партіями не маючи упередженості до
партійної приналежності приймаючи рішення по розбудові та на
благо громади міста. Тому одна за передвиборних тез: ТАК!
Чесній професійній владі!

За звітний рік влада довела, що владу в місті, яку очолює
міський голова від „Нашої України”, є професійна, роботу ведуть
прозоро, чесно. Ми завжди готові підтримати відміну закону про
недоторканість депутатів. Проводиться продаж земельних
ділянок та приміщень прозоро, через аукціони, активізовано
зв’язки з громадськістю, запроваджено телефон «довіри». За
весь звітний період депутати фракції постійно спілкуються з
журналістами, кореспондентами, працівниками ЗМІ. Нагальні
проблеми сьогодення регулярно висвітлюються в телепрограмі
«Актуальне інтерв’ю», програмах радіомовлення, на сторінках
місцевої преси.

ТАК! добробуту кожного дубенчанина!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА шанує підприємця, не

допустить втручання чиновників у бізнес. Промислове
виробництво зростатиме за рахунок відновлення роботи штучно
зупинених і доведених до банкрутства фабрик і заводів, інших
підприємств, а також створення нових робочих місць.
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ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Відновлено роботу асоціації підприємців
„Перспектива”.

За сприяння  депутатів підприємців проводиться
упорядкування зупинок з кіосками, покраса фасадів зупинок.

За сприяння міського голови та депутатів фракції „Наша
Україна” відновлено роботу меблевої фабрики – створено 20
робочих місць, Дубенська трикотажна фабрика нарощує
виробництво. Створюються робочі місця. За сприяння депутата
міської ради фракції «НУ» Фесюка І. С. нарощує виробництво
Дубенський Леварно7механічний завод «Ісполін», на якому
створено понад 20 робочих місць.

Забезпечено перевезення пільгових категорій людей
безкоштовно, школярі оплачують лише 30% вартості проїзду, а
студенти 60%.

Проводяться тендери на перевезення серед підприємців
перевізників.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Зробимо розподіл міських бюджетних
коштів прозорим та під контролем громадськості.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Проводиться продаж земельних ділянок
та приміщень прозоро, через аукціони, активізовано зв’язки з
громадськістю, запроваджено телефон «довіри». За весь звітний
період депутати фракції постійно спілкуються з журналістами,
кореспондентами, працівниками ЗМІ. Розподіл міських
бюджетних коштів відбувається під контролем громадськості та
депутатів фракції «Наша Україна».

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Домагатись якісного забезпечення
внутрішньо міських пасажирських перевезень на умовах
взаємоповаги між перевізниками та пасажирами.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Забезпечено перевезення пільгових
категорій людей безкоштовно, школярі оплачують лише 30%
вартості проїзду, а студенти 60%.

Проводяться тендери на перевезення серед підприємців
перевізників.

ТАК! українській родині!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА буде всіляко сприяти

зміцненню інституту родини, поверненню наших заробітчан.
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ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Збільшилась народжуваність у місті, що
не може свідчити про ріст добробуту його мешканців.

Створено понад 420 нових робочих місць.
За допомоги депутата обласної ради фракції «Наша Україна»

Шевчук Е. А. та депутатів Дубенської міської ради фракції «Наша
Україна» приймали делегацію з луганщини у кількості двадцять
однієї дитини та трьох супроводжуючих дорослих з метою
духовного збагачення гостей та ознайомлення із пасхальними
традиціями, історичними та архітертурними пам’ятками  Західної
Укрїни.

 9 серпня гуманітарну допомогу було доставлено в село Лунка
Герцаївського р7ну Чернівецької області за сприяння депутатів
фракції «Нашої України». Родинам потерпілих від повені було
зібрано та  доставлено гуманітрану допомогу на суму біля десяти
тисяч гривень, продуктами харчування, одягом, шкільним
приладдям для дітей та іграшками.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Створення програми житлового
будівництва та кредитування сприятиме забезпеченню житлом
молодих сімей. Будемо сприяти кредитуванню молодіжного
житлового будівництва.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Міська рада та депутати фракції
сприяють кредитуванню, отриманню кредитів по пільгах для
молодого житлового будівництва. Розпочато впровадження 33
інвестиційних проектів галузі житлово7комунального
господарства міста загальною вартістю понад 5.1 млн. гривень.

ТАК! щасливому дитинству!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА буде сприяти поверненню

громадського інтересу до проблем дитинства в нашому місті.
Приведенню в належний стан дитячих закладів: ремонт будівлі
міського Будинку дітей та молоді, забезпечення приміщенням
ДЮСШ, відкриття басейну…

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: НАША УКРАЇНА  сприяє поверненню
громадського інтересу до проблем дитини в нашому місті.

   На кошти депутата від фракції „Наша Україна” –Шегери Л. Р.
було облаштовано кабінет дитячого кардіолога в лікарні „Матері
та дитини”.

  За сприяння депутатів фракції перекрито дах пологового
будинку.
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   Вперше за багато останніх років виділено 7.5 тисяч гривень
для дитячих садочків  на закупівлю іграшок.

Нашоукраїнці здали кров для порятунку двох малюків, які
отримали опіки.

Позитивно вирішили питання про забезпечення приміщенням
ДЮСШ, яке переміститься в приміщення спортзалу військового
містеча.  За сприяння міського голови та депутатів фракції «Наша
Україна» велись переговори з Міністерством оборони України
про передачу на баланс міста спортзалу та їдальні військового
містечка та отримали позитивну відповідь від депутата Верховної
ради фракції «Наша Україна» Ю. Єханурова.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Відновленню дитячих ігрових майданчиків
та зон відпочинку на прибудинкових територіях.

 ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За сприяння міського голови та
депутатів фракції „Наша Україна” у місті з’явився довгоочікуваний
дитячий майданчик, презентований Дубну торговою маркою
корпорацією „Рошен”. Також споруджено спортивний майданчик
з синтетичним покриттям, який було облаштовано в районі
гімназії №2..

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Розробленню міської програми адресної
допомоги сиротам та обездоленим дітям: „Кожній сироті F
підвищену увагу, а благодійній сім’ї повагу!”

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За депутатами фракції „Наша Україна”
закріплені діти7сироти. Щороку проводиться благодійні акції на
Св. Миколая, на Пасхальні свята, на Міжнародний день захисту
дітей.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Всіляко намагатись підтримувати юні
дубенські таланти.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За підтримки депутатів та міської влади
дубенчанин Вадим Плисюк був відправлений на Всеукраїнський
фото конкурс, де виборов друге місце. Зусиллями депутата
дубенської міської ради фракції «Наша Україна» Максимчука А.
В. заслуженого тренера України виховано не одне покоління
призерів України та Європи, учасника Олімпійських ігор 2008 року
в Пекіні Крука Петра.
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ТАК! здоровій нації!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА виступає за

загальнодоступну та кваліфіковану систему охорони здоров’я,
яка забезпечить якісну й доступну медичну допомогу всім
верствам населення. В Дубно будуть не лише лікувати, а й
попереджувати захворювання. Відновляться обов’язкові
профілактичні огляди груп професійного ризику, молоді.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: НАША  УКРАЇНА сприяє
загальнодоступній та кваліфікованій системі охорони здоров’я,
яка забезпечить якісну й доступну медичну допомогу всім
верствам населення.       Відновлені обов’язкові профілактичні
огляди груп професійного ризику, молоді.

За сприяння міського голови та депутатів фракції «Наша
Україна» велись переговори з Міністерством оборони України
про передачу на баланс міста спортзалу та їдальні військового
містечка та отримали позитивну відповідь від депутата Верховної
ради фракції «Наша Україна» Ю. Єханурова.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Оплата праці лікаря буде гідною.
Сприятимемо подальшому поповненню матеріальноFтехнічної
бази для поліпшення надання невідкладної допомоги в місті. Раз
і назавжди врегулювати питання підпорядкованості медицини за
принципом „Медицина для народу, а не для чиновників”.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За сприяння депутатів „Нашої України”
проводиться робота з ветеранами по оздоровленню в санаторіях
області „Червона калина”, безкоштовно доставляються до місця
оздоровлення, перевезення проводиться щомісячно, за рахунок
закладу (поліклініки) головний лікар якого є депутат фракції
„Наша Україна” – Сорока В. О.

  За сприяння депутатів фракції „Наша Україна” планується
відбудова стадіону „Спартак” для розвитку футболу у Дубні.

Депутати взяли участь у змаганнях по футболу між
депутатським корпусом та виконавчою гілкою міської ради.

ТАК! якісній освіті!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА поверне поверне престиж

професії вчителя, суттєво підвищить заробітну плату в освітній
галузі. Закінчимо комп’ютеризацію усіх учбових закладів,
завершимо входження в Болонський процес.
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ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За  сприяння депутатів фракції „Наша
Україна” проводиться повна комп’ютеризація навчальних
закладів та переведення навчання по Болонському процессу.
Дошкільна освіта в місті визнана найкращою в області, діти
займають призові місця на олімпіадах по області та Україні.
Безпосередню участь приймали в зльоті творчо обдарованої
молоді та надавали посильну допомогу конкурсантам.
Організовувалися туристучні поїздки по історичних місцях для
обдарованої молоді.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Ми забезпечимо кожного молодого
спеціаліста першим робочим місцем.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За  сприяння депутатів фракції „Наша
Україна” було забезпечено 20 молодих спеціалістів першим
робочим місцем.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Освіта, наука, культура, духовність
перетворяться на головні чинники національного розвитку та
добробуту людей. Учитель стане основою середнього класу.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За спонсорської допомоги прихожан та
депутата Дубенської міської ради фракції «Наша Україна» Шегери
Л. Р. було відреставровано територію Свято Іллінського собору
та на встановлення пам’ятного знаку у вигляді розп’яття біля
собору.

ТАК! українській мові та культурі!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА буде продовжувати роботу

приведення в належний стан пам’яток культури та архітектури
Дубна. Ми подбаємо про розвиток сучасної української культури,
народної творчості. Ми захистимо українську мову, книжку,
забезпечимо їх повноцінне функціонування.

 ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За сприяння депутатів Дубенської
міської ради фракції «Наша Україна» було видано абетку для
малят Ярослави Савчук, організовано конкурс на пам’ятний знак
для встановлення на майдані Героїв УПА. Також зібрано коштів у
розмірі 2500 грн на встановлення пам’ятника у центра міста
Борцям за волю та незалежністьУкраїни. На кошти нашоукраїнців
було встановлено пам’ятну дошку Жертвам НКВДистів на стіні
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Дубенської виправної колонії. Силами депутатів нашоукраїнців
було приведено в належний стан пам’ятний знак жертвам
НКВДстів, насаджено фруктових дерев поблизу дитячого
майданчика в мікрорайоні Базарчик. Депутати беруть участь в
загальноміських заходах та святкуванні загальнодержавних свят.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Ми впроваджуватимемо принципи
толерантності до різних релігій, конфесій, культур та мов,
боротимемось за втілення основних цінностей європейської
цивілізації.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Депутати Дубенської міської ради
фракції «Наша Україна» шукають спонсорів для відновлення
Дубенської синагоги та підтримують розвиток всіх конфесій на
території міста.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Сприятимемо розвитку туризму в нашому
місті.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За останні роки кількість відвідувачів
архітектурної пам’ятки міста  Дубенського замку князів
Острозьких у декілька разів, а сам Замок віднесли до однієї з
трьох визначних пам’яток Рівненської області та однієї із ста
найвизначнічих пам’яток України. Депутати фракції дбають про
розвиток туризму в місті, приймаючи необхідні рішення на сесії
міської ради. Також за сприяння депутата обласної ради Шевчук
Е. А. відкривається новий туристичний  маршрут  «Шляхами А.
Мальчевського».

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Будемо працювати над створенням нових
музеїв, розвивати дружні стосунки з містамиFпобратимами з
країн дальнього та ближнього зарубіжжя.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За сприяння депутатів Дубенської міської
ради фракції «Наша Україна» налагоджено співпрацю з містами7
побратимами у республіці Польща: містом Гіжицьк та Соколов7
Подляська. Постійно запрошуються делегації з міст7побратимів
на святкуванн дня міста Дубна та Дня Незалежності. В свою чергу,
дубенчани взяли участь у Днях Української культури в Польщі.
Чеське товариство міста Дубна взяло участь у фольклорному
фестивалі у Празі та проводяться інші заходи. Мають можливість
відпочити у місті Гіжицьку діти сироти з українських родин.
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ТАК! українським героям!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА пам’ятає своїх героїв. Ми і

надалі будемо вшановувати пам’ять людей які в різні роки історії
віддали свої життя за Україну,  добиватись визнання статусу
учасників національноFвизвольних змагань, надамо їм належну
підтримку. Ми схвалюємо перехід Українського війська на
професійну основу.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Депутати фракції приймають участь у
загальноміських заходах присвячених вшановуванню пам’яті
людей, які в різні роки історії віддали свої життя за Україну.
Надається посильна допомога ветеранам Другої світової війни.

Депутати фракції беруть участь у вшануванні пам’яті загиблих
українців під Гурбами, Берестечко, Козацькому редуті.
Вшановують покладаням вінків та квітів до пам’ятних знаків.

Також зібрано коштів у розмірі 2500 грн на встановлення
пам’ятника у центрі міста Борцям за волю та
незалежністьУкраїни. На кошти нашоукраїнців було встановлено
пам’ятну дошку Жертвам НКВДистів на стіні Дубенської
виправної колонії.

Спільно з депутатом обласної ради Шевчук Е. А. винесено
пропозицію про створення Народного дому в м. Дубно.

ТАК! НАШІЙ УКРАЇНІ! Так НАШОМУ ДУБНУ! Разом ми
переможемо!

Бо Україна у нас одна! Одне у нас і місто!

Додаткова інформація:
За звітний період депутати регулярно спілкуються з

виборцями на сторінках ЗМІ.
Для більш відкритого спілкування з громадянами міста Дубно

було започатковано “телефон довіри”, який працює за номером
3F24F51, відкрито безкоштовну юридично консультацію для
малозабезпечених громадян міста, послугами якої вже
скористались 38 чоловік.

Депутатами фракції було проведено 284 прийоми, на яких
побувало 1620 відвідувачів.

Депутати приймають активну участь в роботі сесій Дубенської
міської ради, на яких було зроблено 58 запитів,  за сприяння
фракції було прийнято 24 різних коротко F та довготермінових
програм, які стосуються розвитку багатьох галузей міського
господарства.
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Кожній сесії передувало проведення  засідання фракції, на
яких детально обговорювались питання, що виносились на
розгляд сесії.

Робота депутатів з виборцями здійснювалась на визначених
округах на території міста, згідно розробленого графіку прийому
у  визначених приміщеннях для прийому.

Налагоджено дружні стосунки з іншими фракціями ради,
зокрема з БЮТ.

Депутати фракції активно працювали над виконанням
передвиборної програми.

ЗВІТУВАННЯ ФРАКЦІЇ „НАША УКРАЇНА” ПЕРЕД
ВИБОРЦЯМИ

 Про звіт фракції перед виборцями було оголошено через ЗМІ
та дані оголошення в газетах «Скриня» та «Замок». 17.05.2007 р.
в залі засідань Дубенської Міської ради відбувся звіт фракції
перед виборцями, на які було запрошенно ЗМІ.

Про звіт фракції перед виборцями було оголошено через ЗМІ
та дані оголошення в газетах «Скриня» та «Замок». 18.06.2008 р.
в залі засідань Дубенської Міської ради відбувся звіт фракції
перед виборцями, на які було запрошенно ЗМІ.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ ПАРТІЇ, ЩО ВХОДИТЬ ДО ВИБОРЧОГО

БЛОКУ „УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК КОСТЕНКА І
ПЛЮЩА”

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!

Нашою метою є:
ДЕРЖАВА F українська, християнська, європейська.
ВЛАДА F патріотична, професійна.
ПРАВОСУДДЯ F справедливе, незалежне від „тугих гаманців”.
ЕКОНОМІКА F конкурентноздатна, самодостатня,

високоефективна, а РОБІТНИКИ F соціально захищені.
ЕНЕГРЕТИКА F ощадлива, з різними джерелами сировини та

енергоресурсів.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО F прибуткове, захищене

державними дотаціями, а СЕЛЯНИН F заможний.
БЮДЖЕТ F прозорий, соціальний.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА F справедлива, без бідності та

безробіття.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я F доступна, розвиток страхової та

сімейної медицини, забезпечення охорони материнства,
дитинства, людей похилого віку та з фізичними вадами.

ОСВІТА F сучасна, патріотична, на засадах християнства.
КУЛЬТУРА F національна.
ДУХОВНІСТЬ F гуманна, загальнолюдська, толерантна.
МОВНА ПОЛІТИКА F українська мова F єдина державна.
НАУКА F високотехнологічна, інноваційна.
ДОВКІЛЛЯ F безпечне.
МОЛОДЬ F освічена, здорова, високоморальна.
АРМІЯ F боєздатна, професійна, на засадах українського

козацтва.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА F про українська, спрямована на

євроінтеграцію та НАТО.
Після перемоги „Українського Народного Блоку Костенка і

Плюща” в місті буде сформовано дієздатну виконавчу владу, яка
забезпечить повну заміну кадрів F послужників режиму КучмиF
ЯнуковичаFСороки, що призвів до соціальноFекономічного
застою як України в цілому, так і в м. Дубно зокрема.

З метою вирішення економічних проблем міста командою
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фахівцівFпатріотів будуть розроблені й запроваджені комплексні
програми:

„Підприємство” F підтримка вітчизняного приватного
товаровиробника, забезпечення юридичне, правове сприяння
приватним виробникам, відстоювання їх інтересів у міській раді.

„Вулиці і міста” F Реконструкція старих вулиць. Добиватись в
міській раді виділення коштів на благоустрій вулиць (тверде
покриття, тротуари, озеленення, освітлення).

„Телефонізація та дротове радіо” F розвиток телефонної
мережі та дротяного радіомовлення.

„ЕнергоF та ресурсозбереження” F сприяння у запровадженні
економічних технологій. Запровадити переобладнання
теплопостачання враховуючи енергозберігаючі технології.

„Власний дім” F сприяння у будівництві власного житла.
Практикувати утворення колективних співвласників будинків.

„Річки Дубна” F ефективне використання та збереження
водних ресурсів.

„Утилізація відходів” F облаштування площадок для
контейнерів для сміття. Зобов’язати УКГ ліквідувати всі стихійні
сміттєзвалища на території міста.

„Храми F української православної церкви” F сприяння в
будівництві і ремонті.

„Малозабезпечені верстви населення міста” F адресна
допомога, допомога для поліпшення житлових умов.

На розв’язання соціальних проблем будуть спрямовані
програми:

„Пам’ять про Героїв” F підтримка ветеранів війни та ветеранів
визвольних змагань.

„Молодіжне житло” F сприяння в будівництві житла для
молодих сімей.

„Вища освіта” F забезпечення безкоштовної вищої освіти для
обдарованої молоді.

„Медичне страхування”, „Діабет, онкологія, туберкульоз,
інфаркт” F розвиток страхової медицини та лікування
найпоширеніших захворювань за сучасними методиками.
Сприяння розвитку сімейної медицини. Безкоштовне
забезпечення медикаментами при пологах жінок міста та району,
а також безкоштовна першочергова медична допомога.

„Спорт F здоров’я нації. Спортмайданчик” F підтримка
аматорського професійного спорту.

„Українська мова, пісня, книга” Q сприяння у видавництві
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української літератури та глибокому вивченні української мови,
організація культурноFмистецьких заходів за національними
традиціями.

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Дубенщини щодо діяльності депутатів Дубенської

міської ради міської організації Української
Народної Партії, що входить до виборчого блоку
„Український Народний Блок Костенка і Плюща”.

Депутат П. Р. Комісарук зауважив, що не проведено ніяких
реставраційних робіт в колишньому монастирі кармеліток, хоч
кошти виділялись, зазначив, що тільки вікна поміняли і то неякісні.
Питання про використання коштів депутати взяли до відома, і
вирішили розглянути на наступній сесії.

Опубліковане рішення про затвердження звернення, в якому
депутати П. Р. Комісарук та Ю. В.  Горбачук занепокоєнні
санітарним станом міста, звертаються до жителів міста взяти
участь у наведенні порядку.

П.Р. Комісарук позитивно оцінив створення Територіального
медичного обєднання і роботу керівника Т. Покези. Депутати
прийняли рішення про те, щоб Т. Покеза щоквартально звітувався
за свою роботу.

Фракція УНПFПОРАFПРП оприлюднила заяву, в якій пояснила
причини, через які члени фракції не голосували за бюджет 2007
року. Основною причиною стало те, що велика частина коштів
спрямована на фінансування апарату міської ради, а частина цих
коштів повинна була б піти на порятунок освіти та медицини.
Рішення про подання такого бюджету на голосування було
прийнято, не враховуючи рекомендацій бюджетної комісії.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ МІСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ „ГРОМАДСЬКИЙ БЛОК „ПОРАF
ПРП” ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ „ПОРА” ТА ДУБЕНСЬКОГЇ
МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ „РЕФОРМИ І ПОРЯДОК”

Висовуючи на посаду міського голови Дубна Богдана Галету,
усвідомлюючи величезну відповідальність перед Богом, людьми
і своєю совістю, зосередимо волю, інтелект та зусилля на
виконанні спільної передвиборчої програми:

1. Формування ефективної структури органів місцевого
самоврядування за принципами:

*Основоположним принципом формування цієї структури
стане неухильне дотримання конституційного права громади на
реальне управління місцевими справами, непорушність прав і
свобод людини;

* влада повинна бути професійною, чесною, справедливою,
високоморальною, відповідальною і керуватися у щоденній
діяльності найперше інтересами міської громади, всіх дубенчан;

*органи влади та її посадові особи підконтрольні та підзвітні
міській громаді. Публічна, звітність влади перед мешканцями
міста стане непорушним правилом;

* рішення влади, які стосуються переважної кількості
дубенчан, повинні прийматися після громадського обговорення.
Запровадити практику скликання громадського віче для пошуку
шляхів розв’язання найактуальніших міських проблем;

*взаємовідносини з іншими гілками державної та місцевої
влади повинні формуватись на основі волевиявлення
територіальної громади;

*сила міської громади – у її єдності, яка забезпечується
взаємною довірою та підтримкою пошуком істини через діалог
влади з населенням, політичними, громадськими, релігійними
об’єднаннями;

*всі кадрові призначення у владі повинні здійснюватись
прозоро, на конкурсній основі та з можливістю всебічного
обговорення кандидатур:

*викорінення корупції в Дубні негайно розпочнеться з кабінетів
міського голови, його заступників, керівників управлінь, відділів
та їх підлеглих.

2. Повна і всебічна ревізія всього міського господарства:
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*глибокий аналіз реального фінансовоFекономічного та
матеріальноFтехнічного стану справ у міському господарстві.
Найперше в больових точках: житловоFкомунальній сфері,
медицині, освіті, зелених питаннях, молодіжній політиці,
соціальному захисті населення;

*ґрунтовний аналіз ефективності використання бюджетних та
позабюджетних коштів, принципів формування та наповнення
міського бюджету;

*аналіз цінової політики, соціальноFекономічне обґрунтування
тарифів і послуг, зборів, законності так званих „благодійних”
внесків.

3. Реалізація пріоритетів діяльності міського голови та влади
Дубна:

*стратегічною ціллю є залучення внутрішніх і зовнішніх
інвестицій з метою стрімкого розвитку економіки, інфраструктури
міста, підтримки історичної та культурної спадщини, підвищення
добробуту всіх мешканців;

* розвиток підприємницької ініціативи окремих громадян та
юридичних осіб, створення сприятливих умов для їх
самореалізації у бізнесі. Спрощення процедури адміністрування,
встановлення такого рівня місцевих податків і зборів, який має
забезпечити сталий розвиток підприємства, створення нових
робочих місць, стимулюватиме інвестиційну активність.
Залучення інвестицій для розвитку місцевої промисловості.
Розширення сфери послуг з використанням зручного зручного
географічного розташування міста;

*якісні перетворення у житловоFкомунальному господарстві
та благоустрої. Сучасна реконструкція і модернізація системи
опалення, водоF і газопостачання, каналізаційноFочистного
господарства з максимальним використанням
енергозберігаючих технологій. Пошук і розвиток альтернативних
нетрадиційних джерел енергії. Підвищення якості надання та
культури споживання комунальних послуг. Сприяння контролю
громадськості за роботою комунальних структур, насамперед
ЖЕКів, активний пошук шляхів їх реформування. Ревізія,
реконструкція та модернізація існуючого житлового фонду,
забезпечення соціальним житлом незахищених верств
населення. Будівництво нового житла, сприяння його
кредитуванню.  Розробка і реалізація програми благоустрою
міста, реконструкції доріг з урахуванням занедбаності міських
окраїн;

*створення сучасної бази культури, спорту і дозвілля, як
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альтернативи пияцтву, наркоманії, бездоглядності. Відбудова
міського стадіону: з комплексом спортивноFоздоровчих послуг.
Створення матеріальної бази спорту, дозвілля та відпочинку за
місцем проживання дубенчан, молоді і дітей. Відновлення
міського оазису відпочинку „Острівок”. Реставрація пам’яток
архітектури та історії, розвиток туризму на основі місцевих
історикоFкультурних цінностей;

*послідовна екологічна політика, інвентаризація об’єктів
природного середовища, його охорона та поліпшення. Ліквідація
стихійних сміттєзвалищ, передусім в охоронній зоні річки Іква,
впорядкування міського сміттєзвалища. Санітарна очистка
меліоративних каналів. Інвентаризація зелених насаджень з
метою попередження несанкціонованого зрубу, поповнення
існуючих та розвиток нових зелених зон міста. Сприяння
екологічному вихованню та екологічній освіті мешканців міста,
насамперед молоді та дітей;

*активне залучення громади до вирішення проблем міста.
Пропаганда і забезпечення реалізації положень Статуту
територіальної громади Дубна, насамперед у прав міської
громади та відповідальності влади. Сприяння ветеранським та
іншим громадським організаціям, національним меншинам,
релігійним конфесіям, які беруть активну участь у громадському
житті міста;

*конструктивна співпраця з різними політичними партіями,
діяльність яких спрямована на побудову вільного, цивілізованого,
демократичного, заможного українського суспільства. Відкрита
і прозора співпраця з місцевими засобами масової інформації,
підтримка їх діяльності з висвітлення проблем соціальноF
економічного, культурного, духовного життя міста та спільний
пошук шляхів їх вирішення;

*підтримка гуманітарної сфери, в якій пріоритетами мають
стати інвестиції в гармонійний розвиток людини, її здоров’я,
інтелектуальне і духовне збагачення. Місто повинно створити
умови для ефективної професійної праці лікаря, вчителя,
працівника культури, митця. В соціальній сфері провести
всебічний аналіз виконання програм і забезпечити безумовне
дотримання пільг, наданих державними гарантіями соціального
захисту дітей, людей похилого віку, інвалідів. Належна підтримка
соціокультурних інститутів, від яких залежить духовний стан
суспільства – це, насамперед, мова, традиції і культура, родина;

*активна співпраця і сприяння правоохоронним органам у
боротьбі зі злочинністю у всіх її проявах. З метою профілактики
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правопорушень більш ефективне використання механізмів і
повноважень місцевого самоврядування, можливостей трудових
колективів, школи та сім’ї;

*розвиток міжнародних та побратимських контактів Дубна в
економічній, культурній, спортивній, науковоFтехнічній галузях.

Програма буде доповнена і конкретизована пропозиціями, які
надійдуть від виборців, будуть внесені політичними,
громадськими організаціями, трудовими колективами з метою
якісних позитивних змін  у соціальноFекономічному, культурному
та духовному розвитку Дубна.

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Дубенщини щодо діяльності депутатів Дубенської
міської ради виборчого блоку міських організацій

політичних партій «Громадського блоку «ПОРАQ
ПРП» Дубенської міської організації громадянської

партії «ПОРА» та Дубенської міської організації
партії «Реформи і порядок»».

В інтерв’ю 2006 року депутат партії «ПОРАFПРП» В. Крохмаль
розповів про політичну ситуацію в місті, про намагання відкликати
з посади міського голову, про погляд на покращення медицини
та передвиборчу програму партії.

Депутат Микола Миколайович Ткачук порушує на сесії питання
про те, що за розміщення рекламних щитів не оплачується
належним чином орендарями рекламних місць, а контроль ніхто
не здійснює. Адже місцевий бюджет на цьому втрачає.
Рекомендував демонтувати ті щити, за які не платять орендарі,
створити картуFсхему міста, де зазначатиметься вся інформація
з розміщення реклами. Вирішили створити комісію для вирішення
цього питання.

Ткачук М.М. ініціював питання про відкриття в центрі міста
громадського туалету. У міській раді було порушено розгляд
питання про реорганізацію управління житловоFкомунального
господарства та управління архітектури, капітального
будівництва, охорони праці та земельних питань, шляхом їх
злиття. Обґрунтовували цю позицію тим, що робота обох
управлінь дуже пов’язана. Але депутат М. Ткачук проти такого
злиття, висловив підозру, що злиття робиться «під чиєсь крісло»,
а позитивних змін це не принесе.

Депутат М.М. Ткачук зробив ряд зауважень на сесії міської
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ради про недостатню і поспішну підготовку питань до розгляду,
їх неузгодженість. В публікаціях згадується про те, що
представники фракції «УНПFПРП» кожної сесії скрупульозно
вникають в кожне слово усіх питань, що вивчаються
депутатськими комісіями.

Депутат В. Крохмаль звернувся з запитом до міського голови
Дудка Л. І. оприлюднити декларацію про заробітну плату, інші
статки, а також доходи сім’ї, та отримав відмову, бо міський
голова вважає інформацію конфіденційною. Депутатський запит
був висвітлений в ЗМІ.  Після отримання відмови депутат подав
позов до суду стосовно неправомірної відмови в наданні йому
інформації на депутатський запит.

В травні 2007 року представники Дубенського міського
осередку партії «Реформи і Порядок» заявили про своє
незадоволення тим, що центральне керівництво їхньої партії
стало складовою частиною БЮТ.  Заявляють, що зробили свій
вибір в бік інтересів справедливості і будуть продовжувати свою
справу без вступу у співпрацю з міським осередком БЮТ партією
«Батьківщина», оскільки їхні погляди розходяться.

У ЗМІ опубліковане звернення міської організації «Реформи і
порядок» про те, що міська влада ставиться до них упереджено,
що їм безпідставно відмовляють в друкуванні матеріалів у
комунальній газеті.

Фракція УНПFПОРАFПРП оприлюднила заяву, в якій пояснюють
причини, через які вони не голосували за бюджет 2007 року.
Основною причиною стало те, що велика частина коштів
спрямована на фінансування апарату міської ради, а частина цих
коштів повинна була б піти на порятунок освіти та медицини.
Рішення про подання такого бюджету на голосування було
прийнято, не враховуючи рекомендацій бюджетної комісії.

Депутат В. Крохмаль запропонував ще раз переглянути
бюджет на 2007 р. Але більшість депутатів не зважила на таку
пропозицію.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РІВНЕНСЬКОГО

ВІДДІЛЕННЯ „ПАРТІЇ РЕГІОНІВ”

Добробут F народу!
Владу F регіонам!
1. ШЛЯХ РЕГІОНІВ
Наша мета F добробут, свобода і безпека громадян України.

Ми F за еволюційний поступ та стабільність. Люди не повинні
потерпати від безвідповідальних рішень і дій, надуманих
соціальних експериментів і радикалізму.

Цілі, які ми відстоюємо:
Пріоритетна підтримка місцевої економіки як основи

добробуту громадян.
Кожному працездатному громадянину F роботу за фахом і

заробіток, що забезпечує гідне життя родини та можливість
заощаджень.

Соціальна політика на базі стабільного зростання місцевої
економіки.

Підприємцям F свободу ініціатив, податкову стабільність,
захист прав власності, можливість планувати бізнес на роки
вперед.

Молоді F якісну освіту і гідну роботу після її завершення.
Пенсіонерам F пенсії, що забезпечують повноцінне життя.
Належний соціальний захист знедоленим і обмеженим у

можливостях людям.
Захист сімейних цінностей: гарантії медичної допомоги, освіти

для дітей, можливість довгострокового житлового кредитування.
Ми хочемо рішуче розірвати порочне коло
безвідповідальності місцевої влади і
депутатів перед жителями міста!

Владу F під контроль народу!

2. КЛЮЧ ДО УСПІХУ
Україна має передусім покладатися на власні сили, розум і

волю, не сподіваючись на зовнішню допомогу і добродійність.
Влада повинна перейти до сумлінних і відповідальних
професіоналів. Для виходу з кризи й забезпечення  добробуту
народу треба реалізувати Антикризову програму й Стратегію
економічного розвитку, розроблені Партією Регіонів.

Що ми зробимо насамперед?
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Керувати розвитком місцевої економіки за допомогою
магістральних державних програм, які сприятимуть залученню
внутрішніх і зовнішніх капіталів, зростанню споживчого ринку.

Проводити кадрову політику, побудовану на пріоритеті
професіоналізму, знань і досвіду працівників.

Вести збалансовану й відповідальну бюджетну політику міста.
Сприяти розвитку освітніх закладів міста.
Створити сприятливий інвестиційний клімат F справа честі!
Спільно з профспілками й організаціями роботодавців

створити ефективну систему захисту працівників на
підприємствах усіх форм власності.

Підтримати приватну ініціативу і стабільний розвиток
середнього класу. Малому бізнесу F „зелений коридор”. Кожен,
хто вкладає гроші й хист у місцеву економіку, F наш соратник і
перебуває під нашим захистом!

Посилити дієвість політики у напрямку соціальної підтримки
молоді як ключової продуктивної сили суспільства. Суттєво
збільшити ресурси фондів молодіжного кредитування на цілі
освіти й придбання житла, підвищити стипендії до рівня
прожиткового мінімуму, забезпечити студентам пільговий проїзд
протягом періоду навчання.

Дійсно захистити права і свободи громадян, зокрема, у сфері
віросповідання й використання рідної мови.

Відновити повноцінне місцеве самоврядування.
Втілити в життя програми соціальноFекономічного розвитку

м. Дубна. Закріпити за місцевим бюджетом необхідні для
розвитку джерела доходів.

Дубеньска районна організація Партії Регіонів проголошує цю
програму для всіх громадян міста Дубна незалежно від
національності, віросповідання і проживання.

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Дубенщини щодо діяльності депутатів Дубенської

міської ради  міської  організації Рівненського
відділення „Партії регіонів”

Представники  районної та міської організації Партії регіонів
висловлюють своє стурбування доцільністю побудови
сміттєпереробного комплексу біля околиць міста, адже це може
негативно впливати на екологію міста Дубно. Наполягають на
тому, щоб добре вивчити питання будівництва з залученням
екологів і фахівців.
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Микола Олександрович Ткачук надав інформацію про те,  які
має надбання, як розвивається партія, які плани на майбутнє,
зазначає про підйом великомасштабного будівництва в місті.
ДепутатFрегіонал висловив на сесії міської ради незадоволення
фінансовим звітом за 1 півріччя 2006 року. М. О. Ткачук висловив
обурення в зв’язку з недостатньою та поспішною підготовкою
питань на розгляд сесії і ряд інших зауважень.

Депутат від Партії регіонів В. П.  Іванченко звертається з
депутатським запитом до Державної інспекції архітектурноF
будівельного контролю з тим, що забудова в центральній
історичній частині міста спотворює обличчя Дубна. Мова йде про
забудови на ринку «Козацький», добудову до книжкового
магазину,  центральні будівлі універмагу та супермаркету, які
замурували вікна перших поверхів суцільною рекламою, не
лишивши жодних віконець. Озвучує питання до влади: чи є в місті
архітектор, що дозволяє такі «шедеври» будівництва?

Депутат Іванченко виступив з пропозицією перейменувати
площу привокзальну на майдан УПА. Рішення прийнято.
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ПРИЙОМУ ВИБОРЦІВ
ДЕПУТАТАМИ ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до законодавства одним із обов’язків депутатів
місцевих рад є підтримання зв’язку з виборцями, зокрема,
здійснення їх прийому не менше одного разу на місць. Для аналізу
дотримання такого обов’язку, тим більше в умовах зміни виборчої
системи на пропорційну, був проведений відповідний моніторинг.

Основною метою моніторингу було дослідити такі аспекти:
F чи здійснюють депутати (або їх помічники) Дубенської міської

ради прийом виборців;
F наскільки просто виборцю потрапити на прийом до народних

обранців;
F чи розміщені інформаційні таблички у вказаних місцях

прийому громадян.

Для проведення моніторингу була отримана офіційна
інформація від Дубенської міської ради щодо графіків проведення
прийому виборців депутатами міськради. На підставі такої
інформації була розроблена методологія моніторингу.

Основний метод моніторингу – відвідування вказаних місць
та часу прийому виборців депутатами Дубенської міської ради.

Дні прийому виборців депутатами, які відвідувалися
представниками, визначалися методом випадкової вибірки.

У період з жовтня по листопад 2008 року було здійснено по
два візити до кожного депутата.

В цілому було здійснено 72 моніторингових візитів до
депутатів. Як показали результати, депутати були у вказаних у
графіку місцях лише у 7 !!! випадках, що складає 9 % від загальної
кількості візитів.
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За результатами моніторингу можна зробити висновок, що
лише у п’яти із тридцяти шести депутатів у зазначених місцях
прийому розміщені відповідні таблички з ідентифікацією
депутата. Поряд з цим, лише в 7 депутатів у таких місцях наявні
таблички як посадових осіб, а в 26 випадках немає жодної
ідентифікуючої інформації.

Особливо це питання є цікавим з погляду того, що, за наявною
інформацією, після прийняття депутатами п’ятого скликання
відповідної присяги представники організаційного відділу
Дубенської міської ради роздали кожному із них спеціальні
таблички в рамках із графіком прийому виборців. Однак під час
моніторингу зазначена табличка вказаної форми була розміщена
лише у депутата В. Бабака («Наша Україна»).

Така ситуація ускладнює доступність депутатів для виборців
та створює додаткові незручності у випадку необхідності
потрапити на прийом до народних обранців, адже в більшості
випадків у встановленому графіку прийому виборців не зазначена
чітка інформація про місце прийому, наприклад кабінет тощо, а
лише установа.

За інформацією депутатів, з якими вдалося поспілкуватися під
час таких прийомів, громадяни часто не звертають уваги на
визначені місця і часи прийому, а шукають депутатів у міській раді
або ж на їх робочих місцях у будьFякий час. Це в свою чергу
призводить до зворотнього негативного ставлення самих
депутатів до визначених обов’язків.
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ВИСНОВКИ

Аналіз діяльності політичних сил, що представлені в
Дубенській міській раді, дозволяє зробити такі висновки:

– Пункти програми в переважній більшості є загальними.
Відсутність конкретики не дає змоги визначити критерії для
точнішої оцінки рівня виконання обіцянок. Програми в меншій мірі
є планом дій, а в більшості випадків розглядаються як агітаційні
матеріали, тому містять велику кількість соціальних обіцянок.

– Окремі пункти програм не належать до компетенції
органів місцевого самоврядування і, відповідно, не можуть бути
реалізовані на місцевому рівні.

– Депутати в переважній більшості ігнорують обов’язок
інформувати громадськість (через публічні звіти) про свою
роботу, що в свою чергу не дає можливості співвіднести
результати із запланованим у програмі та об’єктивно оцінити
діяльність партії для того, щоб зробити раціональний вибір на
наступних виборах.

– Громадяни погано інформовані про графіки прийому
депутатами виборців, а інколи й взагалі не знають де і як знайти
депутата. Прийом громадян депутатами у переважній більшості
погано організований і здійснюється нерегулярно, що в свою
чергу є причиною розриву між громадою та депутатами.

– Через відсутність системи фіксації голосування окремого
депутата під час сесії неможливо простежити хто, як й  за що
голосував, а це призводить до зниження рівня індивідуальної
відповідальності народних обранців.

У зв’язку з цим рекомендуємо депутатам Дубенської міської
ради:

– Налагодити системний прийом виборців. Для цього
розробити оптимальний графік прийому громадян та поширити
інформацію про місця та час прийому в ЗМІ та в інший спосіб.

– Регулярно інформувати громадян про свою роботу.
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Провести публічні звіти про свою діяльність за період
депутатської каденції та робити це в майбутньому не рідше, ніж
один раз на рік.

– Ширше залучати громадян до обговорення та прийняття
рішень через громадські слухання, громадські обговорення,
збори громадян та інші форми.

– Частіше ініціювати проведення різних соціальних та
суспільно значимих акцій із залученням громади, здійснювати
розробку та впровадження рішень, спрямованих на вирішення
місцевих проблем.

– У своїй діяльності керуватись пунктами програми, з якою
йшли на вибори у міську раду та націлювати себе на виконання
максимальної кількості наданих виборцям обіцянок.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДЯНАМ

Шановні громадяни! Обираючи владу, ми тим самим
делегуємо право від нашого імені приймати важливі рішення, які
впливають на життя кожного з нас. Депутатська робота є дуже
важкою, відповідальною і потребує значних зусиль та великої
кількості часу. Не кожному це під силу. Йдучи на вибори депутатів
місцевих рад, маємо обрати найкращих. Однак зробити
правильний вибір за короткий передвиборчий період досить
складно. Яскраві плакати та гучні акції, щедрі обіцянки, що
сиплються з усіх сторін, можуть збити з пантелику кожного.
Виважене рішення має прийматися лише на основі інформації про
діяльність політичних сил та їх представників, отриманої задовго
до дня виборів. А саме:

– Варто ознайомитись з діяльністю політичної сили та
представників, що до неї входять, за тривалий попередній період.
Якщо представники цієї політичної сили вже обиралися до
представницьких органів, то спробувати з’ясувати, як вони
працювали. Скільки приклали зусиль для виконання своїх
передвиборчих обіцянок, скільки започаткували корисних змін.
Передвиборча програма партії – це не гороскоп, який може
збутися, а може ні, тут все залежить не від розміщення зірок на
небі, а від зусиль, прикладених представниками партій, та від їх



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

60

вміння впроваджувати обіцяне.

– Також необхідно з’ясувати, як депутати працювали з
виборцями. Чи реагували на прохання та пропозиції мешканців.
Наскільки ефективно та швидко вирішували проблеми. Чи легко
було поспілкуватись з народним обранцем, потрапити до нього
на прийом.

– Необхідно ознайомитись з програмою політичної сили.
Визначити, чи відповідає вона вашому баченню майбутнього.
Наскільки реалістичною вона є. Чи реально це виконати, чи
вирішення тих питань є в компетенції цього органу влади. Якщо
обіцянки неконкретні і їх надто багато, то необхідно задуматись,
чи можна довіряти таким політикам.


