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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.

В протилежному разі як виборець може оцінювати діяльність
тих чи інших політичних сил та її депутатів, коли більшість з них
людям навіть не відомі, або ж коли невідомо про те, хто, як і за що
голосував, хто і які ініціативи підтримував. 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 поFіншому. А 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 їх діяльності, запропоновано
самим політичних партіям і їх депутатам надати інформацію про
свою діяльність впродовж 2006F2008 років, однак таку
інформацію ми отримали лише від половини політичних партій
чи блоків, які представлені у Рівненській міській раді.

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

І варто зазначити, що в подальшому самі депутати мають
подбати про те, аби їх 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

Задля 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 їх участю у виборах депутатів міської ради, то саме
завдяки наявності в 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 зворотного зв’язку „виборець–депутат”
забезпечується через обов’язок кожного депутата здійснювати
прийом виборців, розглядати і вирішувати питання, підняті в
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
звітуватись 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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РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ТА ЇЇ ОРГАНИ

Нинішній склад міської ради обрано на виборах до місцевих
рад 26 березня 2006р., в яких взяли участь 73% виборців. Вибори
депутатів міської ради проводилися за пропорційною виборчою
системою.

Найбільшу кількість голосів виборців здобули 6 політичних
партій та виборчих блоків, які й представлені у міській раді,
зокрема: „Блок Юлії Тимошенко”, блок „Наша Україна”,
Український Народний Блок Костенка і Плюща, Партія регіонів,
Соціалістична партія України, „Народний блок Литвина”.

До складу депутатського корпусу Рівненської міської ради
п’ятого скликання входить 53 депутата. Депутатами минулого
скликання було 12 осіб.

За представництвом партій та блоків: від „Блоку Юлії
Тимошенко” F 17 депутатів, блоку „Наша Україна” F 16,
Українського Народного Блоку Костенка і Плюща F 8, Партії
регіонів F 5, від Соціалістичної партії України F 4, від „Народного
блоку Литвина” F 3 депутата.

*ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ П’ЯТОГО

СКЛИКАННЯ:

1.Постійна комісія з питань захисту прав людини,
законності, правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування, депутатської діяльності та етики:

1) Стаднічук Василь Олексійович F голова комісії;
(Соціалістична партія України)

2) Губанов Олексій Володимирович;
3) Кричильський Сергій Андрійович;
4) Нестерук Олександр Петрович;
5) Тищенко Олег Олександрович.

2.Постійна комісія з питань охорони здоров’я,
материнства і дитинства та соціального захисту населення:

1) Смолярчук Ольга Аркадіївна F голова комісії; (Партія
регіонів)

2) Малашинський В’ячеслав Віталійович;
3) Мельник Віра Миколаївна;
4) Поровчук Віталій Олегович .

3.Постійна комісія з питань науки, освіти, культури,
духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з
громадськими об’єднаннями та засобами масової
інформації:

1) Харковець Василь Степанович F голова комісії; (Блок “Наша
Україна”)

2) Боровик Андрій Олександрович;
3) Грещук Андрій Васильович;
4) Редюк Тетяна Іванівна;
5) Шабунін Віталій Вікторович.

4.Постійна комісія з питань економічного розвитку,
промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва:

1) Захарук Микола Миколайович F голова комісії; (“Блок Юлії
Тимошенко”)

2) Гурин Василь Арсентійович;
3) Катеринчик Олександр Сергійович;
4) Першогуба Віталій Леонтійович;
5) Саєнко Валерій Іванович;
6) Сідлецький Юрій Юліанович;
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7) Скороход Олег Іполитович.

5. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та
управління комунальною власністю:

1) Паладійчук Сергій Богданович F голова комісії; (Блок “Наша
Україна”)

2) БогатирчукFКривко Світлана Кирилівна;
3) Василець Василь Олександрович;
4) Васильчук Сергій Миколайович;
5) Воловодік Володимир Васильович;
6) Запорожець Юрій Миколайович;
7) Кириллов Михайло Юрійович;
8) Новак Віталій Георгійович;
9) Озімковська Антоніна Володимирівна;
10) Турко Іван Іванович;
11) Ширко Юрій Володимирович .

6.Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та
землевпорядкування:

1) Мальований Руслан Орестович F голова комісії; (Блок Юлії
Тимошенко)

2) Берташ Мирослав Васильович;
3) Власенко Василь Федорович;
4) Гайчук Василь Іванович;
5) Мічуда Ігор Володимирович;
6) Одарченко Сергій Віталійович;
7) Петрук Валентина Тихонівна;
8) Рабінюк Володимир Петрович;
9) Рязанов Станіслав Анатолійович;
10) Хмилецький Олексій Віталійович;
11) Чокан Роман Юрійович;
12) Чугуєвець Анатолій Олександрович;
13) Янченко Віктор Миколайович.

7.Постійна комісія з питань міського господарства,
екології, транспорту і зв’язку:

1) Тарасюк Микола Михайлович F голова комісії; (Блок Юлії
Тимошенко)

2) Загиней Степан Якович;
3) Корсун Ярослав Петрович;
4) Нагорнюк Віктор Володимирович;
5) Петровський Денис Володимирович;
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6) Петрук Володимир Тимофійович;
7) Семенов Микола Миколайович;

*інформація із сайту Рівненської міської ради www.city�
adm.rv.ua

ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

АПАРАТ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
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*інформація із сайту Рівненської міської ради www.city�adm.rv.ua
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРИЙОМУ ВИБОРЦІВ ДЕПУТАТАМИ
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 цієї 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. Рівне може звернутися
до будьFкого з депутатів Рівненської міської ради у зазначені в
графіку місце та час.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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* Інформацію про прийом громадян депутатами Блоку Юлії Тимошенко
взято з газети «7 днів» (№ 10 від 13 березня 2009 року)

** Інформація про графіки прийому громадян депутатами партії
„Українського Народного Блоку Костенка і Плюща”, „Партії регіонів” та
„Народного блоку Литвина” надана відповідною політичною партією
(блоком).

*** Інформація про графіки прийому громадян депутатами фракцій
„Наша Україна”, „Соціалістична партія України” надана Рівненською
міською радою
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ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ЇХ ЗВІТИ ПРО
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ПРОТЯГОМ

2006 O 2008 РОКІВ.

АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ ФРАКЦІЙ/
ДЕПУТАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ V

СКЛИКАННЯ В МІСЦЕВИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
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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 Рівненської міської ради V скликання в місцевих засобах
масової інформації.

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

Для збору інформації про роботу депутатів кожної з фракцій
та депутатських груп, представлених у Рівненській міській раді,
ми звернулись до них з 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 інформація була
надана лише трьома фракціями, які представлені у
Рівненській міській раді – блоком Юлії Тимошенко, блоком
„Наша Україна” та Народним блоком Литвина.

Тож у подальшому поряд із програмами політичних партій/
блоків у тих випадках, коли відповідна політична сила не подала
інформації про свою діяльність, буде розміщений аналіз
діяльності такої політичної сили та її депутатів, підготовлених на
основі моніторингу публікацій в місцевих засобах масової
інформації.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
РІВНЕНСЬКИХ МІСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІТИЧНИХ

ПАРТІЙ „ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
„БАТЬКІВЩИНА” ТА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛF

ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО БЛОКУ
ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

Блок Юлії Тимошенко обстоює необхідність втілення в життя
принципів солідаризму на підставі соціальної гармонії та
справедливості.

Духовне життя. Високі моральні канони F запорука
солідарного, вибудованого на принципах взаємодопомоги
суспільства. Ми сприятимемо розвитку освіти, національної
культури, протистоятимемо наркоманії, СНІДу, дитячій
безпритульності, злочинності. Ця боротьба буде
упереджувальною F з причинами, а не з наслідками.

 Журналістським колективам допоможемо усунути зі ЗМІ
пропаганду жорстокості, аморальності, забезпечимо реальну
свободу слова, справедливість і духовність.

БЮТ буде сприяти вирішенню міжконфесійних проблем
мирним шляхом.

Економіка солідаризму. Ми забезпечимо обов’язковість
сплати податку всіма суб’єктами економічного життя. Буде
скасовано податок на додану вартість, мінімізовано податок на
фонд заробітної плати, виведено з тіні податок на прибуток.

Земельні ділянки належатимуть тільки громадянам України, а
їхня вартість встановлюватиметься об’єктивно, незалежно від
волі чиновника.

Ми забезпечимо рівність стартових можливостей для ведення
бізнесу, та умов ведення підприємництва. Створимо сприятливі
умови для надходження інвестицій.

Енергетична безпека буде досягнута за рахунок виконання
програми енергозбереження і технічної модернізації народного
господарства.

Впорядкуємо роботу маршрутних таксі в м. Рівне. Тарифи на
житловоFкомунальні послуги зробимо відповідними до рівня
доходів мешканців міста та якості наданих послуг.

Запропонуємо будівництво заводу по переробці сміття та
побутових відходів.
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Політика солідаризму. Розподіл влад і їхніх повноважень F
необхідна передумова дієвого державного управління.

Основний критерій оцінки влади ефективність і
відповідальність.

Право громадян не лише обирати чиновників, а й відкликати
їх, має бути не декларативним, а реальним.

Солідаризм F це результат гармонійного розподілу
повноважень між місцевою та центральною владою. БЮТ
забезпечить оптимальний розподіл владних повноважень.

Справедлива соціальна політика. БЮТ забезпечить гідною
заробітною платою кожного працівника, його право на частину
прибутку підприємства.

Ми гарантуємо молодим людям ефективну міську програму
забезпечення першим робочим місцем.

Наш блок проведе системну пенсійну реформу, в якій не буде
місця несправедливій зрівнялівці, а розмір пенсій відповідатиме
стажу і заробітній платі в той час, коли людина працювала.

Будемо сприяти виробленню чітких гарантій за надання
мінімально необхідних медичних послуг.

Ми повернемо протягом чітко визначеного терміну
заощадження, продовжимо чесну приватизацію вкрадених у
народу підприємств. За кожен об’єкт у державну казну буде
сплачена справедлива ціна.

Блок втілить у життя програму „Територія якісного житла”,
згідно з якою громадяни отримають довгострокові безвідсоткові
кредити для покращення житлових умов.

Домагатимемось створення інвалідам необхідних умов для
роботи та життя.

Інформація, надана представниками  Блоку Юлії
Тимошенко, про виконання передвиборчої програми за

період 2006 O 2008 років

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Блок Юлії Тимошенко обстоює
необхідність втілення в життя принципів солідаризму на підставі
соціальної гармонії та справедливості.

Духовне життя. Високі моральні канони F запорука
солідарного, вибудованого на принципах взаємодопомоги
суспільства. Ми сприятимемо розвитку освіти, національної
культури, протистоятимемо наркоманії, СНІДу, дитячій
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безпритульності, злочинності. Ця боротьба буде
упереджувальною F з причинами, а не з наслідками.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Депутати Рівнеради від БЮТ�у сприяли
виділенню коштів на будівництво нової школи: місто – 5млн.,
область – через субвенцію з державного бюджету – 3 млн.
250тис.

Школа №6 – депутат Рівнеради від БЮТ�у Анатолій Чугуєвець
за підтримки фракції БЮТ сприяв  наведенню ладу в садку,
асфальтуванню подвір’я, повній заміні водопровідних
каналізаційних мереж, підсилення фундаменту, заміні старого
даху на новий з метало черепиці, облаштування входу школи,
розміщення спортивного майданчику зі встановленням
спортивного обладнання.

14 школа: Чугуєвець Анатолій за підтримки фракції за
підсумками кожного півріччя організовується туристичні поїздки
для дітей, стипендії для трьох кращих учнів кожного півріччя,
подарунки на день вчителя, річниця школи.

Спільно з громадською організацією «Струмок», що об’єднує
дітей сиріт депутати Рівнеради від БЮТ�у підняли питання про
надання квартир дітям�сиротам м. Рівне ( в травні було
проведено прес�конференцію з даної проблеми)результатом
чого стало виділення у 2008 році трьох квартир.

У 2007 р. депутат Чугуєвець фінансував та був
співорганізатором загальноміської акції «Стоп наркотик», яка
проводилася спільно з ГО «Нова надія» та реабілітаційними
центрами для наркозалежних м. Рівне. В рамках акції в кожному
навчальному закладі м. Рівне проводились лекції про міфи і
реальності наслідків вживання наркотиків. Були проведені
конкурси малюнків та колажів на тему шкідливості наркотиків,
розповсюдження буклетів на цю тему. Наприкінці заходу був
концерт.

Депутати�бютівці співпрацюють з Рівненським обласним
відділенням Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ�
інфекцією.

Співпрацюють та сприяють розвитку Рівненської спідвейної
команди СПС Рівне.

Депутатом Рівнеради від фракції БЮТ Нестеруком
Олександром за власні кошти було побудовано дитячий
майданчик в подвір’ї багатоповерхового будинку.
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ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Журналістським колективам допоможемо
усунути зі ЗМІ пропаганду жорстокості, аморальності,
забезпечимо реальну свободу слова, справедливість і духовність

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Депутати Блоку Юлії Тимошенко
підтримали заборону реклами тютюну та алкоголю.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: БЮТ буде сприяти вирішенню
міжконфесійних проблем мирним шляхом.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За час роботи депутатів 5�го скликання
були підтримані всі звернення, без виключення, на виділення
землі для побудови закладів духовного спрямування без поділу
на конфесії.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Економіка солідаризму. Ми забезпечимо
обов'язковість сплати податку всіма суб'єктами економічного
життя.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: На рівні міста ця мета була реалізована
за рахунок впорядкування розмірів ставок ринкового збору.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Буде скасовано податок на додану
вартість, мінімізовано податок на фонд заробітної плати,
виведено з тіні податок на прибуток.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Земельні ділянки належатимуть тільки
громадянам України, а їхня вартість встановлюватиметься
об'єктивно, незалежно від волі чиновника.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За ініціативою депутатів БЮТ відбулися
і відбуваються аукціони на земельні ділянки, що дозволяє
отримати від продажу землі максимальні суми коштів.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Ми забезпечимо рівність стартових
можливостей для ведення бізнесу, та умов ведення
підприємництва. Створимо сприятливі умови для надходження
інвестицій.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За ініціативи БЮТ була створена
інвестиційна комісія, яка дала реальний поштовх будівельним
інвестиціям в місто Рівне, заробила кошти в міський спецфонд і
створила реальні прозорі умови для залучення забудовників на
інвестиційно привабливі проекти, неабияку роль в цьому процесі
відіграли депутати Василь Гайчук, Станіслав Рязанов, Віталій
Першогуба.

Також фракцією БЮТ у Рівнераді було підтримано
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реорганізацію єдиного дозвільного центру, як єдиного вікна
через яке підприємці мають отримувати дозволи.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Енергетична безпека буде досягнута за
рахунок виконання програми енергозбереження і технічної
модернізації народного господарства.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Розроблений  і наданий на розгляд
виконавчої влади проект переводу бюджетних установ на
опалення котлами на твердому паливі, що дозволить відмовитися
від газу та економити до 30 % коштів.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Впорядкуємо роботу маршрутних таксі в
м. Рівне.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Голова постійної депутатської комісії з
питань міського господарства, екології, транспорту і зв’язку
Микола Тарасюк (депутат Рівнеради від Блоку Юлії Тимошенко)
на засіданні тендерної комісії подав пропозицію, щоб  власників
і водіїв маршрутних таксі, які не дотримуються і часто порушують
правила дорожнього руху не допускати до проведення тендерів.
Також на його комісії було прийнято рішення, щоб перевезенням
пасажирів по місту займалися лише великогабаритні маршрутки,
місткістю сидячих місць не менше 25.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Тарифи на житловоFкомунальні послуги
зробимо відповідними до рівня доходів мешканців міста та якості
наданих послуг.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Минулого, 2008 року під час підняття
тарифів на комунальні послуги депутатська фракція БЮТ в
Рівнераді ініціювала позачергове засідання сесії з цього приводу
і домоглася зменшення тарифів на 8 % на теплопостачання та
гарячу воду.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Запропонуємо будівництво заводу по
переробці сміття та побутових відходів.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Ця проблема міста вирішена,
Рівненською районною радою інвестору виділена земельна
ділянка під будівництво сміттєпереробного заводу.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Політика солідаризму. Розподіл влад і їхніх
повноважень F необхідна передумова дієвого державного
управління.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракцією було підтримано звернення до
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Верховної ради України про внесення змін і доповнень до закону
України про «Місцеве самоврядування», які дозволять
перерозподілити владні повноваження на місцевому рівні і
створити умови для ефективного місцевого самоврядування.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Основний критерій оцінки влади F
ефективність і відповідальність.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Керуючись цим критерієм та оцінюючи
2008 рік можна сказати, що дії влади на міському рівні в більшості
випадків були правильними, ефективними і відповідальними, в
чому є доля впливу і фракції БЮТ в Рівнераді.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Право громадян не лише обирати
чиновників, а й відкликати їх, має бути не декларативним, а
реальним.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Над реалізацією цього права шляхом
змін до законодавства України працює фракція БЮТ у Верховній
Раді України.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Справедлива соціальна політика. БЮТ
забезпечить гідною заробітною платою кожного працівника, його
право на частину прибутку підприємства.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Ми гарантуємо молодим людям ефективну
міську програму забезпечення першим робочим місцем.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Розробка і впровадження програми
знаходиться в майбутньому. Орієнтуючись на досвід
представника нашої фракції – Грещука Андрія Васильовича, який
очолює міський центр зайнятості ми будемо працювати над
розробкою програми. Також в цій сфері нами було підтримана
ініціатива по співпраці навчально�виробничого комбінату і
міського центру зайнятості в сфері профорієнтації та
перепідготовки кадрів.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Наш блок проведе системну пенсійну
реформу, в якій не буде місця несправедливій зрівнялівці, а
розмір пенсій відповідатиме стажу і заробітній платі в той час,
коли людина працювала.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Над реалізацією цього права шляхом
змін до законодавства України працює фракція БЮТ у Верховній
Раді України.
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ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Будемо сприяти виробленню чітких
гарантій за надання мінімально необхідних медичних послуг.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Над реалізацією цього права шляхом
змін до законодавства України працює фракція БЮТ у Верховній
Раді України.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Ми повернемо протягом чітко визначеного
терміну заощадження, продовжимо чесну приватизацію
вкрадених у народу підприємств. За кожен об'єкт у державну
казну буде сплачена справедлива ціна.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Часткова реалізація плану повернення
заощаджень громадян вже відбулась, і при наявності
можливостей бюджету ця робота буде продовжена. Але
найближчим часом наростання кризових явищ в економіці не
дозволить приступити до подальшого проведення повернення.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Блок втілить у життя програму «Територія
якісного житла», згідно з якою громадяни отримають
довгострокові безвідсоткові кредити для покращення житлових
умов.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Джерелом для фінансування програм є
міський бюджет і в сьогоднішніх умовах під питанням знаходиться
виконання вже розпочатих програм. При наявності можливостей
бюджету ми(фракція БЮТ у Рівнераді) піднімемо це питання на
порядок денний.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Домагатимемось створення інвалідам
необхідних умов для роботи та життя.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: На звернення інвалідів зору наша
фракція в особі депутатів Миколи Тарасюка та Василя Гайчука
домоглася внесення змін в рішення про оренду Речового ринку,
та встановлення шлагбаума в дворі будинку 10�а по вул.
Замковій, та зобов’язання ДАЇ по впорядкуванню руху
автотранспорту по вул. Замковій.

Додаткова інформація:

& Інше, що було зроблено політичною силою в м. Рівне
поза запланованим у передвиборчій програмі.

1. З ініціювання фракції БЮТ в Рівнераді було проведено
питання про продаж землі лише через аукціон. Саме завдяки
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бютівцям у Рівному було проведено перший такий аукціон і казна
міста збагатіла на кілька мільйонів гривень. За ініціативи голови
„земельної” комісії Мальованого Р.О. було затверджене рішення
з переліком 11 земельних ділянок на аукціон.

2. За ініціативою фракції БЮТ на сесії Рівнеради прийняли
рішення про виділення коштів на встановлення системи
голосування „Рада”, яка прискорить та полегшить процедуру
голосування та підрахунку голосів. Хоча, на жаль, придбання такої
недешевої системи було перенесене, через нестабільну ситуацію
в країні.

3. Після смерті міського голови В. Чайки у місці виникла
проблема з перейменуванням проспекту Миру на проспект ім..
Чайки. Жителі цієї вулиці були проти такого перейменування.
Саме з цієї причини депутати від фракції БЮТ ініціювали перегляд
і домоглися відміни перейменування вулиці. Депутат Першогуба
розробив проект рішення змін до Статуту громади для
унеможливлення повторення таких негативних ситуацій.

4. Фракція стала на заваді розбазарюванню 7 гектарів
міської землі під приватну забудову по вул. Київській, що
надавались Управлінню житлово�комунального господарства.

5. При активному сприянні депутатів фракції був
залагоджений конфлікт із підприємцями квіткарями на вул.
Пересопницькій, неодноразово виступав з цього приводу депутат
Анатолій Чугуєвець.

6. Група депутатів вивчала питання стану дитячого табору
„Електронік” та сприяла йому у фінансуванні закінчення ремонту
для виходу його на рівень достойного учасника тендерів по
оздоровленні дітей, що дозволило йому тепер вийти на
самофінансування і забезпечувати щорічно безкоштовно
оздоровлення сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

7.  Активна позиція фракції дозволила перерозподілити
кошти перевиконання бюджету в 2008 році переважно на
ремонти дахів, ліфтів і підтримку житлово�комунального
господарства, що вже встигли оцінити і відчути багато мешканців
міста. Активний комунальник міста депутат Тарасюк отримав
відзнаку міста.

8.  Цілий пакет заходів був зроблений для захисту інтересів
жителів блоку будинків між вулицями Соборна, Пересопницька та
Базарна, що потерпали від стихійної торгівлі та сміття з вбудованих
магазинів.

Фракція БЮТ в Рівнераді регулярно займається благодійністю,
а саме постійно допомога дитячим будинкам, інтернатам, лікарням.
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& Звітування депутатів Блоку Юлії Тимошенко Рівненської
міської ради перед виборцями.

На початку кожного року на засіданнях фракції
затверджуються плани роботи (щоквартальні та річний). Згідно
цих планів депутати фракції „Блок Юлії Тимошенко” звітують про
виконану роботу на засіданнях фракції щоквартально, що є
задокументовано у протоколах засідань. Крім цього, один раз на
півроку в газеті „7 днів” розміщується загальний звіт зробленої
фракцією роботи. Також депутати фракції регулярно проводять
прес�конференції, на який детально розповідають про зроблене
ними за певний період.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
БЛОКУ “НАША УКРАЇНА” НА ВИБОРАХ ДО

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Рівне – місто з європейський обличчям та українською душею.
Ми були з Віктором Ющенком, коли він сказав: “Я йду в

Президенти”.
Сьогодні ми знову об’єдналися в Блок “Наша Україна”, щоб

підтримати нашого Президента. Ми йдемо на вибори з Майданом
у серці!

Наші дії будуть рішучими, послідовними і ефективними.
Ми, господарники та будівельники, студенти та лікарі,

бізнесмени та вчителі, представники інших професій. Ми різні, але
всіх нас об’єднує одне: ми – рівняни, і нам не байдужа доля нашого
міста.

Наша мета — забезпечити в Рівному кожній людині і кожній родині
європейську якість життя та реальну можливість будувати своє
майбутнє, пишатися своїм містом.

Ми знаємо, як розв’язати завдання, що стоять сьогодні перед
містом.

Блок „НАША УКРАЇНА” – це ПОТУЖНА команда патріотів,
господарників та професіоналів.

Разом, ми будемо творити нову історію Рівного. Це буде історія
процвітання заможного міста з європейським обличчям.

Разом, ми переможемо!
СИЛА, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ГОСПОДАРНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА

ПАТРІОТІВ СВОГО МІСТА
Блок „Наша Україна” йде на вибори до міської ради разом із

Віктором Чайкою, що ВПЕРШЕ дає можливість сформувати єдину
відповідальну команду на рівні міста та області.

Команда Блоку „Наша Україна” об’єднує справжніх
професіоналів своєї справи – людей, що не один рік потужно
працюють у галузі управління, економіки, виробництва.

РІДНОМУ МІСТУ – ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ
Європейське обличчя Рівного – це конкретні програми, що

підготовлені відповідними фахівцями блоку „Наша Україна” і будуть
реалізовані.

Якісні дороги
Забезпечимо пріоритетність реконструкції та будівництва

доріг, гарантовану якість транспортного сполучення.
Сучасні житлові масиви
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Масштабна міська програма житлового будівництва суттєво
оновить та прикрасить Рівне. Програми кредитування
сприятимуть забезпеченню житлом молодих сімей.

Охайні тротуари
Пріоритетним завданням стане забезпечення чистоти та

охайності тротуарів, майданів, площ та вулиць, екологічноF
чистого довкілля.

Світлі вулиці
За допомогою впровадження енергозберігаючих технологій

ми забезпечимо освітлення вулиць Рівного.
Економіці – стабільний розвиток!
Ми продовжимо сприяння підприємницькій діяльності,

збережемо позитивні тенденції 2005 року – збільшення
податкових надходжень до міського бюджету, зменшення
безробіття. Ми підтримуємо розширення економічного
потенціалу Рівного та місцевий протекціонізм, що створить умови
для сприяння бізнесового, промислового розвитку.

РІДНОМУ МІСТУ – УКРАЇНСЬКУ ДУШУ
Українська душа Рівного – це комплекс програм та заходів,

що посилюють самобутність та автентичність нашої історії,
культурних традицій, якими гордяться та які шанують рівняни.

Український владі! ТАК!
НАША УКРАЇНА буде постійно звітувати перед громадськістю

за зроблену роботу. ДепутатиFнашоукраїнці виступають з
ініціативою щодо відміни недоторканості.

Сім’я – найвища цінність!
НАША УКРАЇНА всіляко сприяє зміцненню інституту родини.

Ми захистимо цінність сім’ї та повернемо в рідні домівки
заробітчан.

 Українській мові та культурі O ТАК!
НАША УКРАЇНА збереже та примножить пам’ятки культури і

архітектури Рівного. Ми захистимо українську мову, літературу
забезпечимо їх повноцінне функціонування.

Українським героям O ТАК!
НАША УКРАЇНА пам’ятає своїх героїв. Ми доб’ємося визнання

статусу учасників національноFвизвольних змагань, надамо їм
належну підтримку. Ми схвалюємо перехід Українського війська
на професійну основу.

ТАК! НАШІЙ УКРАЇНІ! Разом ми переможемо!
Україна у нас одна!
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Інформація, надана представниками блоку „Наша
Україна”, про виконання передвиборчої програми за

період 2006 O 2008 років
РІВНЕ – МІСТО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ ТА

УКРАЇНСЬКОЮ ДУШЕЮ
Ми були з Віктором Ющенком, коли він сказав: “Я йду в

Президенти”.
Сьогодні ми знову об’єдналися в Блок “Наша Україна”, щоб

підтримати нашого Президента. Ми йдемо на вибори з Майданом
у серці!

Наші дії будуть рішучими, послідовними і ефективними.
Ми, господарники та будівельники, студенти та лікарі,

бізнесмени та вчителі, представники інших професій. Ми різні,
але всіх нас об’єднує одне: ми – рівняни, і нам не байдужа доля
нашого міста.

Наша мета — забезпечити в Рівному кожній людині і кожній
родині європейську якість життя та реальну можливість будувати
своє майбутнє, пишатися своїм містом.

Ми знаємо, як розв’язати завдання, що стоять сьогодні перед
містом.

Блок „НАША УКРАЇНА” – це ПОТУЖНА команда патріотів,
господарників та професіоналів.

Разом, ми будемо творити нову історію Рівного. Це буде
історія процвітання заможного міста з європейським обличчям.

Разом, ми переможемо!

СИЛА, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ГОСПОДАРНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА
ПАТРІОТІВ СВОГО МІСТА

Блок „Наша Україна” йде на вибори до міської ради разом із
Віктором Чайкою, що ВПЕРШЕ дає можливість сформувати єдину
відповідальну команду на рівні міста та області.

Команда Блоку „Наша Україна” об’єднує справжніх
професіоналів своєї справи – людей, що не один рік потужно
працюють у галузі управління, економіки, виробництва.

РІДНОМУ МІСТУ  – ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ
Європейське обличчя Рівного – це конкретні програми, що

підготовлені відповідними фахівцями блоку „Наша Україна” і
будуть реалізовані.

ЯКІСНІ ДОРОГИ
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Забезпечимо пріоритетність реконструкції
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та будівництва доріг, гарантовану якість транспортного
сполучення.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
� Для покращення транспортного сполучення через центр

міста була розширена вулиця Соборна, відбулась зміна напрямків
руху транспорту на головному перехресті міста, перенесений
пішохідний перехід, встановлений новий сучасний світлофор.

� Відремонтовані значні площі доріг рівненських вулиць,
особливо звертаємо увагу на вулиці Нова, Клима Савура,
Волинської дивізії та інші.

� Проведено благоустрій 30 прибудинкових територій, та
встановлено декілька дитячих майданчиків в дворах.

� Проведено реконструкцію мощення та замінені
тепломережі на Майдані Незалежності. Технологія нового
мощення на Майдані дозволятиме його знімати та по новому
викладати при необхідності.

� В 2009 році буде відремонтовано вул. Макарова та
Корольова, а також розширена вул. Степана Бандери.

� Щорічно проводиться обрізання дерев, озеленення
міста.

СУЧАСНІ ЖИТЛОВІ МАСИВИ
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Масштабна міська програма житлового

будівництва суттєво оновить та прикрасить Рівне. Програми
кредитування сприятимуть забезпеченню житлом молодих сімей.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
� Розроблені перспективні райони індивідуальної забудови

в районі Басівщини та мікрорайону Тинне.
� Передбачене виділення земельних ділянок для

багатодітних сімей в районі вул. Червоні гори.
� Ведеться активна робота з інвесторами та

забудовниками по будівництву житла (багатоповерхівки) в різних
районах міста. Частина житла переходить на потреби міста.

� Кожен рік передбачають хоча б мінімальні кошти для
купівлі житла дітям сиротам.

� Щороку в міському бюджеті закладаються кошти на
програми молодіжного житлового кредитування. На 2009 рік
передбачено 1 млн. гривень на ці потреби.

ОХАЙНІ ТРОТУАРИ
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Пріоритетним завданням стане

забезпечення чистоти та охайності тротуарів, майданів, площ та
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вулиць, екологічноFчистого довкілля.
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
� На прибудинкових територіях замінені 450 старих

сміттєвих контейнери на нові європейського зразка.
� Розроблені схеми перезакріплення прибирання

прибудинкових територій та тротуарів відповідними службами.
� Реалізовано проект «Жива річка» по очищенню русла

річки Устя, та планується продовження очищення берегів ріки в
наступні роки. Для цього активно залучаються кошти
міжнародних структурних фондів.

� Відремонтований відрізок дороги на сміттєвий полігон
(900 м), що значно покращили доступ транспорту до об’єкта.

� Розміщено близько 300 нових сміттєвих урн на зупинках
громадського транспорту.

� Виступили з ініціативою роботи альтернативної
комунальним службам приватної фірми по прибиранню міста.

� На 2009 рік в бюджет закладено купівлю машини�
пилосмока для кращого та швидшого прибирання доріг, що в
свою чергу дасть можливість вивільнити більше сил та техніки
для прибирання прибудинкових територій та тротуарів міста.

� Ліквідовані стихійні сміттєзвалища в шести районах
міста.

СВІТЛІ ВУЛИЦІ
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: За допомогою впровадження

енергозберігаючих технологій ми забезпечимо освітлення вулиць
Рівного.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
� В місті розроблена та працює програма

енергозбереження та освітлення в місті.
� Для енергозбереження в місті проведено заміну

звичайних ламп розжарення на сучасні галогенові лампи, які до
того ж випускає рівненська фірма «»

� Налагоджений контроль за режимом освітлення на
вулицях в різні пори року.

� На 2009 рік передбачено 1 млн. грн. на освітлення Парку
культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

� Проведено заміну освітлення на частині вулиці Соборна
після її розширення.

� В місті встановлено 3 нових світлофори
� Введена система відеоспостереження в 3�х точках міста,

для запобігання скоєння правопорушень та забезпечення
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безпеки громадян на вулицях міста.
� В бюджеті постійно передбачаються кошти на

реконструкцію освітлювальних мереж.

ЕКОНОМІЦІ – СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Ми продовжимо сприяння підприємницькій

діяльності, збережемо позитивні тенденції 2005 року – збільшення
податкових надходжень до міського бюджету, зменшення
безробіття.

Ми підтримуємо розширення економічного потенціалу Рівного
та місцевий протекціонізм, що створить умови для сприяння
бізнесового, промислового розвитку.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
Під керівництвом заступника міського голови С. Васильчука в

місті розроблені та діють такі проекти:
� Стратегічний план економічного розвитку міста Рівне, який

створювався у співпраці з проектом «Економічний розвиток міст»
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (рішення міської
ради №317 від 22.11.2006 р.)

Два критичних питання – розвиток малого і середнього
підприємництва та інфраструктури бізнесу, а також залучення
інвестицій  � були вибрані як вирішальні чинники для подальшого
розвитку міста та місцевої економіки.

� Для кожного з цих питань були визначені стратегічні та
оперативні цілі. Під кожну ціль складені окремі плани дій,
впровадження яких має вести до покращення конкурентної позиції
міста Рівного.

� Програма соціально�економічного розвитку міста Рівного
на 2006�2010 роки (рішення міської ради 1908 від 25.01.2006
року). Щорічно до програми вносяться зміни та доповнення.

� Програма розвитку малого підприємництва на 2009�2013
роки (рішення міської ради від 10.02.2009 року № 2179)

� Інвестиційна програма м. Рівного на 2005�2010 роки в
рамках якої діє муніципальна програма врядування та сталого
розвитку (рішення міської ради від 15.12.2004 р. №1127) зі змінами
і доповненнями на 2009 рік (рішення міськради від 10.02.2009 р.
№2180) та інші програми.

� З метою координації роботи і забезпечення ефективної
реалізації державної політики щодо розвитку підприємництва та
залучення іноземних інвестицій, створено координаційну раду з
питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій
(розпорядження міського голови від 23.03.2007 р. №448�р.).
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РІДНОМУ МІСТУ – УКРАЇНСЬКУ ДУШУ
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Українська душа Рівного – це комплекс

програм та заходів, що посилюють самобутність та автентичність
нашої історії, культурних традицій, якими гордяться та які
шанують рівняни.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
F Щорічно в період новорічно�різдвяних свят з 8 по 18 січня

відбувається фестиваль «Різдвяні піснеспіви» за участі кращих
виконавців не лише з міста Рівне, а й з області.

F Міжнародний фестиваль�конкурс дитячого та
молодіжного хорового співу – «Весняні дзвіночки» . Учасники
фестивалю – кращі хорові колективи Рівного та інших областей
країни, а також гості з Білорусії, Польщі, Росії, Естонії.

F Щорічно у травні на подвір’ї Рівненського краєзнавчого
музею відбувається фольклорно�етнографічне свято «Музейні
гостини», де чільне місце займають майстри з Рівного.

F На День Незалежності наше місто перетворюється
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фестивальну столицю, завдяки Міжнародному молодіжному
фестивалю традиційної народної культури «Древлянські
джерела».

УКРАЇНСЬКИЙ ВЛАДІ! ТАК!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА буде постійно звітувати

перед громадськістю за зроблену роботу. ДепутатиFнашоукраїнці
виступають з ініціативою щодо відміни недоторканості.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
F Рівненська міська партійна організація Народного Союзу

Наша Україна і надалі притримується позиції щодо важливості
відміни депутатської недоторканості.

F Звіт перед громадою міста був проведений всіма
депутатами міської ради від «Народного Союзу Наша Україна» в
період з серпня по вересень 2007 року.

F Постійно працюють громадські приймальні депутатів
міськради та проводяться прийоми громадян посадовцями від
Народного Союзу Наша Україна.

СІМ’Я – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА всіляко сприяє зміцненню

інституту родини. Ми захистимо цінність сім’ї та повернемо в рідні
домівки заробітчан.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
F Народний Союз Наша Україна сприяє створенню нових

робочих місць для того щоб рівнянам не доводилось виїжджати
за кордон на заробітки, а створювати міцні сім’ї.

F Щорічно в місті масштабно відзначаються свята Матері
та Батька, які є найкращими можливостями веселого та
змістовного відпочинку для сімей.

F В 2009 році в м. Рівне проводиться спортивний чемпіонат
шкільних команд «Веселі старти» участь в яких беруть змішані
команди батьків та дітей.

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ТА КУЛЬТУРІ O ТАК!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА збереже та примножить

пам’ятки культури і архітектури Рівного.
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
F Випуск фотоальбому до 725�річча м. Рівне «Рівне. На межі

тисячоліть» (О. Харват)
F «Музичні гостини», «Алея творчості»  � виставки майстрів

робіт декоративно�ужиткового мистецтва
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F Випуск відеофільму «Рівне рідне моє» до 725�річча міста
F Випуск телепередачі на УТ�1 про пам’ятки м. Рівного

«Вихідні по�українськи»
F Учать у виданні альбому «Україна туристична» та

«Рівненщина туристична»
F Випуск довідника «Вулиці м. Рівне».
F Проводиться конкурс «Мамина вишиванка» до Дня

Незалежності України
F В місті встановлені наріжні камені Т. Бульбі�Боровцю та

загиблим в 1932�33 роках від Голодомору то політичних репресій.
F Встановлена меморіальна дошка Роману Шухевичу.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: Ми захистимо українську мову, літературу
забезпечимо їх повноцінне функціонування.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
F Управління культури і туризму міськвиконкому, спільно з

підлеглими установами культури та громадськими організаціями
проводить заходи, спрямовані на зміцнення статусу української
мови, метою яких є збереження й примноження духовного та
культурного надбання українського народу, популяризація
української книги.

F Реалізація «Програми розвитку книговидавничої справи
та сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих
авторів у м. Рівному на 2006 � 2010 роки» сесією міської ради від
19.07.2007 року прийняте рішення № 897 «Про заходи з
популяризації української книги» згідно якого виділені кошти у
сумі 200 тис. грн. на поповнення бібліотечних фондів
Централізованої бібліотечної системи м. Рівного українською
книгою та 50 тис. грн. на підтримку випуску книжкової продукції
місцевих авторів.

F У 2007 році вийшли з друку твори: І. Білоус «Марія �
княгиня Рівненська (Несвицька)» та перевидання книги П. Мірчука
«Роман Шухевич», Є. Шморгун «Вибране» т.2, С. Шевчук «Пісні
Волині у записах Івана Костомарова», упорядник Тимощук П.
«Грає і співає фольклорний гурт «Барвінок» «Мій краю Поліський»,
упорядник М. Борейко � перевидання книги М. Гусовського «Пісня
про зубра».

F Були виділені кошти на підготовку фотоальбому О.
Харвата «Рівне. На межі тисячоліть».

F У ІV кв. 2008 року вийшли з друку наступні твори
рівненських авторів Кривий М. В. � «Зарубки на серці»,
Пастушенко А. С. � «Пам’ятаймо, брате»� музична збірка,   Міське
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об’єднання “Просвіта» перевидало «Голод 1933 року в Україні»
та І. Багряний «Огненне коло», Бабій С.О. � «Грані грози»,
Піддубник В. Г., Сметана О. П. « На святвечір».

F За кошт міської організації політичної партії Народний
Союз „Наша Україна” здійснено видання Центральної міської
бібліотеки � рекомендаційний список літератури «Вулиці міста
Рівного». За сприяння блоку до фондів бібліотек міста надійшло
250 примірників книг українських письменників, які входять до
програми загальноосвітніх навчальних закладів.

F У День Незалежності України та 725�ти річчя м. Рівного
на майдані Незалежності діяв «Книжковий двір».

F Щороку до дня рідної мови проводиться цикл заходів у
бібліотеках міста

F Політичною партією Народний Союз Наша Україна у 28
вересня 2007 року на Майдані Незалежності було проведено
концерт «Захистимо українську мову», на якому виступали відомі
рівненські музичні гурти, ансамблі, хори і т.д.

УКРАЇНСЬКИМ ГЕРОЯМ O ТАК!
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: НАША УКРАЇНА пам’ятає своїх героїв. Ми

доб’ємося визнання статусу учасників національноFвизвольних
змагань, надамо їм належну підтримку. Ми схвалюємо перехід
Українського війська на професійну основу.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
F Відкрито пам’ятний знак «Депортованим українцям»
F Встановлено декілька пам’ятників в різних частинах міста

(Волинським чехам, Марії Несвицькій�Рівненській і т.д.).
F Народний Союз Наша Україна активно приймає участь в

заходах вшанування українських героїв, тісно співпрацює з
ветеранськими організаціями міста та області, проводить власні
акції по формуванню національної свідомості громадян (акція
«Забуттю не підлягає» до річниці Великої жовтневої революції,
долучення до акції в підтримку Грузії, в серпні 2008 року, акції до
Дня Соборності України, Дня Незалежності України, Дня Прапора,
Дня конституції, Дня рідної мови, Покрови та інші.)

F Сприяли у випуску книжок Святослава Праска «Здобути
або не бути» та І. Нагорної «У дні військового часу», «На шляху
правди немає смерті».

ТАК! НАШІЙ УКРАЇНІ! Разом ми переможемо!
Україна у нас одна!
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Додаткова інформація:
Інше, що було зроблено політичною силою в м. Рівне поза

запланованим у передвиборчій програмі.
F Підтримка діяльності та створенні ОСББ в місті, а також

тісна співпраця з Асоціацією ОСББ «Перспектива».
F Постійне реконструювання теплових мереж в місті.
F Реконструйовані котельні в м. Рівне по вулиці Київська 6а

та Князя Володимира 75, застаріле та енергомістке обладнання
замінене на нове, що значно скоротило використання
енергетичних ресурсів.

F Щороку проводяться ремонти дахів, фасадів будинків та
ліфтів. Тільки 2008 року було відремонтовано 46 дахів, 4 фасада
та 81 ліфт у місті.

F Проводиться робота з дітьми з особливими потребами.
Наприклад щорічна акція до дня Святого Миколая «Миколай у
кожну хату». Для 50�70 дітей до 19 грудня готуються солодкі
подарунки і активісти молодіжної організації та члени політради
партії розносять їх по квартирам.

F Наша Україна виступила з ініціативою щорічного
заливання ковзанок в мікрорайонах міста, для змістовнішого та
здоровішого дозвілля жителів.

F Відбулося відкриття спортивного майданчика для
екстремальних видів спорту за будівлею РОДА навесні 2008 року.

F Постійна підтримка міських та обласних медичних закладів та
закладів по роботі з дітьми з особливими потребами та дітьми
залишеними без батьківського піклування. Проведення декількох
благодійних акцій щорічно на кшталт благодійного марафону «Врятуйте
дитячі життя!». Надавалась фінансова допомога батькам хворих дітей,
технічне обладнання у відділення лікарень та дитячі будинки.

F Спільно з Віктором Чайкою ініціювали проведення
суботників з прибирання прибудинкових територій та вулиць міста.
Також підтримані та ініційовані кілька екологічних проектів на
зразок «Молодь за чисте місто» до Дня міста 2007 та 2008 років.

Звітування депутатів блоку „Наша Україна” Рівненської
міської ради перед виборцями.

Звіт перед громадою міста був проведений всіма депутатами
міської ради від «Народного Союзу Наша Україна» в період з серпня
по вересень 2007 року та з травня по вересень 2008 року.

Постійно працюють громадські приймальні депутатів міськради
та прийоми громадян посадовцями від Народного Союзу Наша
Україна, а графіки прийому постійно оголошуються в пресі.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО БЛОКУ КОСТЕНКА І

ПЛЮЩА – ВИБОРЧОГО БЛОКУ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ ПАРТІЇ, ПАРТІЇ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН І

ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“УКРАЇНА СОБОРНА”

Рівненської міської організації Української Народної Партії,
Рівненської міської партійної організації Партії вільних селян і

підприємців України
на виборах депутатів Рівненської міської ради

Український народ в органах влади повинні представляти
високоморальні політики.

Держава має бути Українською, демократичною, правовою.
Соціальна політика – справедливою.

НАШІ ПРІОРИТЕТИ:
ВЛАДА F професійна, патріотична.
Європейські стандарти самоуправління.
Щорічні публічні звіти міської влади перед громадою.
Скасування депутатської недоторканості.

БЮДЖЕТ F прозорий, соціальноOінноваційний.
Формування бюджету та витрачання бюджетних коштів – під

контроль громади.
Введення до тендерних комісій депутатів різних фракцій

унеможливить корупцію.
Працівникам бюджетної сфери за чесну працю – гідну

зарплату.

ЗЕМЛЯ F власність всієї громади.
Продаж і оренда вільних земельних ділянок тільки з аукціону.
Ліквідація непрозорих операцій з землею та нерухомістю.

КОМУНАЛЬНА СФЕРА – обличчям до людини.
Реорганізація житловоFкомунального господарства.
Працівникам ЖКГ F гідні умови праці.

БІЗНЕС – без чиновницького втручання.
Партнерські стосунки між владою і бізнесом.
Сприяння створенню робочих місць.
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Підтримка вітчизняного виробника.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – безпечне.
Формування у населення екологічного світогляду.
Залучення інвестицій для будівництва заводу з переробки та

утилізації сміття.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я F якісна, доступна.
Комплексні програми для збереження здоров’я мешканців

міста.
Обмеження реклами алкоголю і тютюну.

ОСВІТА – ґрунтовна, патріотична.
Викорінення корупції у навчальних закладах усіх рівнів.

КУЛЬТУРА – сучасна, національна, багатогранна.
Очищення інформаційного простору від жорстокості та

насильства.

ДІТИ – захищені та виховані в середовищі моралі та добра.
Сприяння діяльності дитячих організацій.

МОЛОДЬ – освічена, високоморальна.
Прозорість програм підтримки молоді (кредитування житла,

навчання), молодіжних організацій.

ВЕТЕРАНИ – шановані, не забуті.
Борцям за волю України – суспільне визнання.

ЧЕСНА ВЛАДА O ЧИСТЕ МІСТО!

Аналіз публікацій у засобах масової інформації Рівного
щодо діяльності депутатів Української народної партії у
Рівненській міській раді

У серпніFвересні 2008 року РОГО „Комітет виборців України”
був надісланий лист до фракції Української народної партії в
Рівненській міській раді. В листі було прохання надати інформацію
про те, що було зроблено депутатами, які представляють УНП в
Рівнераді. Цю інформацію пропонувалося підготувати у
відповідності до передвиборчої програми партії. Тобто описати,
що було зроблено з обіцяного напередодні місцевих виборів в
2006 році. На жаль, відповіді від фракції УНП ми не отримали.
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Тому для узагальнення інформації про роботу фракції було
використано матеріали депутатських звітів представників
Української народної партії, а також матеріали моніторингу
місцевих друкованих ЗМІ, а саме таких газет: «Сім днів», «Вільне
слово», «Вісті Рівненщини», «Волинь», «ОГО», «Рівне вечірнє»,
«Рівне експрес», «Рівненська газета», «Провінційна газета», «Рівне
ракурс», «Рівне час», «Літопис Заходу», «Рівненський діалог».
Видання аналізувалися за період з квітня 2006 року до вересня
2008 року.

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 під час 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.

Із наявних джерел було отримано таку інформацію про
роботу фракції Української народної партії:

За матеріалами депутатських звітів представників фракції УНП:

Фракція Української народної партії повним складом не
голосувала за підвищення ринкового збору з підприємців. Однак
через те, що таке рішення все ж було прийнято, фракція УНП
направила відкрите депутатське звернення до прокурора міста
Рівне щодо прийняття Рівнерадою рішення № 206 від 17 жовтня
2006 р., яким затверджено правила торгівлі на ринках м. Рівне,
Положення про ринковий збір та розміри ставок ринкового збору
на ринках м. Рівне, У зверненні УНП просила звернути увагу на
порушення законності при прийнятті згаданого рішення, яке
суперечить зазначеним правилам торгівлі, що призвело до
значного збільшення розмірів ринкового збору, який стягується
з підприємців.
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За авторства, з ініціативи та підтримки депутатів фракції УНП
були прийняті наступні рішення:

 “Про тарифи на житловоOкомунальні послуги, що
надаються населенню” F 28.02.2007 р. Цим рішенням
зменшено діючі тарифи на послуги теплопостачання та підігріву
води на 8 %.

«Про затвердження плану заходів щодо виконання
доручень виборців» F 23.01.2007 р.  Цим рішенням передбачено:

F Вирішити проблеми незадовільного освітлення
прибудинкових територій – у 2007F2009 рр. – виділяється з
бюджету міста 500 тис. грн.

F Спростити процедуру отримання земельних ділянок,
створити умови для продажу вільних земельних ділянок на
конкурентних засадах (конкурсах, аукціонах) F  виділяється з
бюджету міста 65 тис. грн.

F Постійно (у кожному числі газети) виділяти площу у газеті
Рівненської міської ради для інформування виборців про
діяльність фракції УНП.

F Звернутись до Верховної Ради України з пропозицією
зменшити легко доступність алкогольної продукції шляхом
п’ятикратного підвищення її вартості та обмеження часу і місць
продажу алкогольних виробів.

«Про реорганізацію пологового будинку №1 Рівненської
міської лікарні» F 29.03.2007 р.  Цим рішенням Рівненська міська
рада дла згоду на створення на базі пологового будинку №1
обласного перитинального центру з метою забезпечення
висококваліфікованої медичної допомоги жінкамFпороділлям
області, зниження дитячої та материнської смертності в області.

«Про сприяння розповсюдження вітчизняної книги з
нагоди Року української книги» F 12.06.2007 р. Внаслідок
прийняття рішення суттєво (в середньому в 4 рази) зменшено
орендну плату за приміщення ОККП «Рівнекнига», яке займається
розповсюдженням (реалізацією) української книги.

Про виділення коштів з міського бюджету м. Рівне на 2007
рік:

F На будівництво Покровського кафедрального Собору м.
Рівне – 100 тис. грн.;

F Щомісячна виплата політв’язням і репресованим – по 50
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грн.;
F Виділення коштів на будівництво пам’ятника Т. БульбіF

Боровцю, військовому, політичному та громадському діячу,
організатору Української Повстанської армії.

Фракція УНП у Рiвнерадi не допустила провести через рішення
ради припинення (мораторію) приватизації нежитлових
приміщень (майна) у 2007 році у м. Piвне, оскільки це є пряме
порушення Конституції та законів України (iнiцiювали це рішення
фракції НУ та БЮТ). За таку правильну пропозицію завдячують
сотні підприємств та пiдприємцiв м. Piвне, що підтверджено
їхнiми підписами з печатками у зверненні.

 «Про звільнення Piвненської обласної органiзацiї ТСО
України від сплати податку на землю» F 12.06.2007 р. Цим
рішенням звільнено вiд сплати податку за землю площею 2,93 га
РОО ТСОУ (а конкретніше мототрек, де проводяться міжнародні
змагання зі спідвею, F спорту № 1 у Рівному), що дасть можливість
суттєво зменшити вартість квитка для уболiвальникiв (виборців).

«Про умови надання в оренду приміщень місцевим
осередкам політичних партій та громадських організацій»
-12.06.2007.р. Цим рішенням вдалося звільнити терміном на 10
років від орендної плати місцеві осередки таких громадських
органiзацiй як «Просвіта», «Союз Українок», «Пласт», «Спілка
письменників», «Спилки журналiстiв», «Братство вояків ОУНFУПА»,
а також встановити незначну орендну ставку громадським
органiзацiям: товариство «Україна», Пiдроздiл Українського
козацтва «Волинська Ciч», УНСО, а також політичним партіям у
тому числі УНП, НРУ, КУН, ВО “Батьківщина”, НСНУ, ХДС.

«Про встановлення обов’язкових вихідних днів на ринках
міста» F 29.03.2007 р. Цим рішенням передбачено вихідні дні на
ринках міста: Різдво Христове, Святого Василя, Великдень,
Святої Трійці, День Конституції, День Незалежності, Покрова
Пресвятої Богородиці.

«Про Програму розчищення і впорядкування малих річок
та охорони підземних вод від забруднення на 2007 – 2010
роки» F 29.03.2007 р.  З ініціативи фракції УНП та на підставі
звернення керівників установ, організацій, що знаходяться у
центральній частині міста, у програмі передбачено 1550000 грн.



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

48

на ліквідацію підтоплення центральної частини міста. Крім цього,
фракцією УНП піднята проблема ремонту дамби, що загрожує
підтопленням значної частини міста. Дана проблема була піднята
перед Прем’єрFміністром України, який обіцяв виділити кошти
для вирішення цього питання.

«Про внесення змін до структури Рівненської міської ради
та її виконавчих органів» F 28.12.2006 р. Фракція УНП не
допустила скорочення відділу міжнародних зв’язків, оскільки ми
рухаємося в Європу, та не дала можливості скоротити посаду
заступника начальника управління охорони здоров’я, що могло
би привести до погіршення ситуації в сфері охорони здоровя.

«Про затвердження технічної документації по складанню
державних актів на право власності на земельні ділянки
громадянам…» F рішення від 22.11.20006 р., в якому замінено
слова «для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва» на слова «для ведення особистого селянського
господарства», що дає можливість громадянам, власникам
сертифікатів продавати цю землю. Це сприятиме виборцям в
оформленні та отриманні державних актів на землю.

«Про заборону реклами тютюну та алкоголю на території
міста», однак рішення було скасоване в судовому порядку
зацікавленими бізнесменами.

«Про заборону встановлення ігрових автоматів в
приміщеннях, що надаються в оренду міською радою».

Ініційовано такі протокольні доручення, дані міським головою
на сесіях:

Одарченко С. В. F Передбачити в Програмі кошти на
інвентаризацію земель з метою створення переліку вільних
земельних ділянок – 26.12.2007;

Турко І. І.– Вивчити питання про можливість збільшення
розміру щомісячних виплат з міського бюджету з 35 гривень до
100 гривень (і не менше, ніж у сусідніх обласних центрах)
політв’язням і репресованим громадянам і воякам ОУНFУПА та
доповісти депутатам Рівненської міської ради – 25.01.2008.

Підготовлено наступні проекти рішень Рівнеради та внесено
пропозиції щодо розгляду на сесіях питань, зокрема:
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 Про розгляд на сесії питання “Про звернення депутатів
Рівненської міської ради до Президента України Віктора
Ющенка та фракції БЮТ та НУНС у Верховній Раді України
щодо військовоOпатріотичного виховання молоді”
(25.10.2007 р.)

Проект “Про створення на базі пологового будинку №2 у
м. Рівне перинатального центру” F 21. 12.2007 р.

Про звернення депутатів Рівненської міської ради до
Президента України Віктора Ющенка щодо відзначення на
державному рівні 100Fріччя від дня народження видатного
українського громадськоFполітичного діяча, організатора і
першого головного командира Української Повстанської Армії
Тараса БульбиF Боровця. O17.12.2007 р.

Про розгляд на сесії питання “Про стан забезпечення
енергоносіями теплогенеруючих комунальних підприємств
м. Рівне на опалювальний сезон 2007O2008 років” F
18.12.2007 р.

Про розгляд на сесії питання “Про хід виконання в м. Рівне
рішення Рівненської обласної ради № 442 від 17.08.2007
року “Щодо упорядкування діяльності закладів азартних
ігор на території Рівненської області” – 18.12.2007 р. – Завдяки
цьому у кожному рішенні Рівнеради здійснюється запис: “ у
приміщенні забороняється розміщення залу ігрових автоматів та
закладів грального бізнесу”.

Проект “Про відміну (скасування) п.1 рішення
виконавчого комітету Рівненської міської ради від
31.01.2008 р. №12 “Про встановлення тарифів надання
послуг з теплопостачання (централізованого опалення та
підігріву води)” у частині становлення (збільшення) розміру
тарифів на надання послуг з теплопостачання для
населення” F 13.02.2008 р.

Проект “Про звернення до Верховної Ради України про
призначення позачергових виборів голови міста Рівне” F
04.2008 р. і 18.03.2008 р. – не підтримано.

Проект “Про внесення змін та доповнень Рівненської
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міської ради від 06.03.2008 р. “Про найменування вулиць”
(Про перейменування проспекту Миру в проспект В.Чайки) F
20.03.2008 р.– пропонувалося, що рішення від 06.03.2008 р., за
яке не голосувала тільки фракція УНП, набирає чинності через 5
років – не підтримано.

Проект “Про відміну (скасування) рішення Рівненської
міської ради від 06.03.2008 р. ”Про найменування вулиць”
F 25.03.2008 р. Враховуючи багаточисельність звернення
мешканців проспекту Миру, фракція УНП запропонувала взагалі
скасувати рішення про перейменування проспекту Миру в
проспект В.Чайки. – не підтримано.

Реагуючи на звернення громадянина про відсутність зупинки
на вул. Київська в районі ТЦ «Політон», з депутатськім запитом
до керівництва міста звернувся голова фракції УНП Іван Турко.
Зупинку було облаштовано. – травень 2008 р.

Проект “Про чергове (повторне) звернення до Верховної
Ради України щодо призначення позачергових виборів
міського голови міста Рівне” – 11.06.2008 р. – підтримано.

Заява – звернення фракції УНП з нагоди святкування Дня
незалежності України (всі у вишиванках; у транспорті, різних
закладах – українська музика...) F Серпень 2007 і 2008 років –
підтримано.

Проект “Про недопущення підвищення тарифів на
опалення та гаряче водопостачання для населення до
отримання нових граничних цін на природний газ для
теплопостачальних організацій, які надають ці послуги” F
23.09.2008 р. – не підтримано.

Внесено на розгляд сесії Рівне ради питання “Про виведення
з членів виконавчого комітету Рівненської міської ради
Гломба Олександра Євгеновича”. F 21.10.2008 р, F який був
введений у склад виконкому в 2006 році за рекомендацією
Фракції УНП у Рівнераді – за систематичне невиконання рішень
керівних Органів МО УНП щодо недопущення збільшення тарифів
на тепло для населення – не підтримано.

Проект “Про відміну (скасування) рішення виконавчого
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комітету Рівненської міської ради від 11.11.2008 р. №160
“Про затвердження орендних Ставок за використання
нерухомого майна, що є власністю територіальної громади
м. Рівного»  F 15.12.2008 р. – виконавчий комітет збільшив
орендні ставки у два – три F п’ять разів на початку кризи.
Аргументація фракції УНП у цьому випадку така – під час кризи
не тільки не можна збільшувати орендні ставки, а їх потрібно
зменшувати – доручено виконкому переглянути орендні ставки,
який своїм Рішенням №35 від 10.03.2009 року скасував
попереднє рішення. Орендні ставки було суттєво зменшено
(окрім казино, закладів грального бізнесу, ресторанів тощо), але
все одно вони переважно є більшими, ніж були у 2008 році. Кабмін
зменшив на 50% базові орендні ставки  на приміщення, що
знаходяться державній і комунальній власностях.

Про розгляд на сесії питання “Про створення робочої групи
з питань енергозбереження” F 27.01.2009 р. – розпорядженням
міського голови така робоча група створена.

Також подавалися заяви і звернення фракції УНП у Рівнераді:
“З приводу зволікання спорудження пам’ятника Тарасу Бульбі –
Боровцю та реконструкції бульвару Директорії в м. Рівному” F
25.10.2007 р.

Відкритий лист голові політради партії “Наша Україна В.
Кириленку, лідеру БЮТ Ю. Тимошенко – Про рік української книги
та намагання Фракції БЮТ і НУНС у Рівнераді знищити українську
книгу (РівнеFкнига) (02.03.08.2007 р.)

Президенту України В. Ющенко, лідеру Блоку НУНС В.
Кириленку – Про обов’язковість прийняття ВРУ законів
України F 25.10.2007 р.:

F “Про встановлення кримінальної відповідальності за
публічне заперечення голодомору 1932F1933 років як акту
геноциду українського народу”;

F “ Про визнання воїнів ОУНFУПА борцями за незалежність
України та наданням їм статусу учасників війни”;

F “Про декларування вищими посадовими особами
України, державними службовцями 1F3 категорії та керівниками
органів місцевого самоврядування майна доходів і витрат”,

а також:
F забезпечити  дотримання вимог чинного Закону “Про

мову в Україні” з метою належного функціонування української
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мови як державної;
F забезпечити належну державну підтримку україномовного

книгодрукування та видавничої справи.

Звернення депутатів Рівненської міської ради до Президента
України та фракції БЮТ і НУНС у ВРУ F 24.10.2007 р.  Про
недопущення скасування призову на строкову військову службу
у Збройних Силах України та передбачити в новій редакції
Конституції України, що служба у Збройних силах України та
прийняття військової присяги – священний і почесний обов’язок
усіх громадян України чоловічої статі. У законі “Про державну
службу” пропонується передбачити, що державним службовцем
чоловічої статі може бути лише громадянин України, який склав
військову присягу.

Поряд з цим, у засобах масової інформації було оприлюднено
інформацію про таку діяльність депутатів фракції УНП у
Рівненській міській раді:

Зі спеціального фонду бюджету ухвалено рішення спрямувати
35 тис. грн. на будівництво пам’ятника етнічним українцям
(холмщакам). Була пропозиція направити ці гроші на ремонт
Будинку культури. Депутати від фракції УНП наполягали на
спорудженні пам’ятника. – липень 2006 р.

Депутати від УНП намагались переконати своїх колег у тому,
що потрібно ухвалити положення про продаж землі, але проекту
рішення з цього питання на сесію не представили, бо не у всіх
комісіях його обговорили. Протокольним дорученням міського
голови зобов’язали відповідні виконавчі структури й профільну
депутатську комісію підготувати положення на наступну сесію. –
липень 2006 р.

Фракція УНП категорично проти перенесення Дня міста на
будьFякий день, крім 14 жовтня. – серпень 2006 р.

Керівником фракції Юрієм Ширком було винесено на  розгляд
сесії проект рішення «Про дотримання прав опозиції в Рівнераді».
Однак воно не знайшло підтримки в депутатів. – жовтень 2006 р.

Депутат фракції УНП Віталій Поровчук F один з організаторів
кампанії «Рух за життя», спрямовану на зниження кількості
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абортів. – листопад 2006 р.
Фракція УНП в міській раді виступає за проведення земельних

аукціонів, що на думку представників цієї політичної сили, дозволить
додатково наповнити місцевий бюджет. – січень 2007 р.

Депутат фракції УНП Сергій Одарченко запропонував на рівні
міської влади обмежити кількість торгових закладів, які
реалізуватимуть алкогольні напої, а також збільшити ціну на алкоголь
у п’ять разів. – січень 2007 р.

Депутат фракції УНП Віталій Поровчук запропонував у проекті
рішення, якими виділяються земельні ділянки на будівництво
торгових та розважальних комплексів, внести пункт, яким
заборонити розміщення в них гральних автоматів. – квітень 2007 р.

Представники УНП лобіюють прийняття в міській раді
«Положення про порядок продажу земельних ділянок у межах м.
Рівне». Даний документ є регуляторним актом, який ще у 2006 році
пройшов усі необхідні для прийняття процедури, був розглянутий і
схвалений відповідними комісіями. – травень 2007 р.

Депутат фракції УНП Тетяна Редюк у листопаді звернулася до
Президента України з проханням допомогти розв’язати проблему
забезпечення учнів сьомих класів м. Рівне та Рівненської області
підручниками української мови та літератури, вивчити, хто
створив таку ситуацію та покарати винних. В результаті учні міста,
хоч із запізненням, але отримали підручники. Листопад 2007 р.

Керівник фракції УНП Іван Турко про те, що підвищення
вартості проїзду в рівненських маршрутках є необгрунованим.
Також про те, що перевізники хоч і роблять свої заяви в
ультимативній формі (інакше Рівне буде паралізоване), однак самі
не виконують своїх зобов’язань, зокрема, створення комфортних
умов для пасажирів. Пропонує владі організувати альтернативний
парк. – липень 2008 р.

Керівник фракції УНП Іван Турко просив у в. о. міського голови
надати аргументоване пояснення причин підвищення вартості
проїзду в маршрутних таксі на 50 коп. та вимагає забезпечити
перевезення пенсіонерів та малозахищених громадян
доступними для них видами транспорту. – липень 2008 р.
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За ініціативи фракції УНП в Рівнераді на вул. Київській на
пішохідному переході біля обласної лікарні було встановлено
новий світлофор. – липень 2008 р.

Звіт депутатів фракції УНП перед виборцями
Фракція Української народної партії у Рівнераді звітувалася

перед виборцями 17 липня та 8 серпня 2007 року за період з квітня
2006 року до червня 2007 року. 27 березня 2009 року фракція УНП
звітувалася за період з серпня 2007 року по березень 2009 р.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

„Владу під контроль народу”

1. Передвиборча програма Рівненської міської організації
Партії Регіонів базується на постулатах загальнонаціональної
програми “Добробут – народу! Влада – регіонам!”. Місцевому
самоврядуванню – всі необхідні важелі для відповідальної
реалізації своїх прав.

Мета передвиборчої програми – забезпечити успішний
розвиток економіки міста, а мешканцям – благополуччя, реальні
можливості у вирішенні питань освіти, медичного і соціального
забезпечення, доступність об’єктів культури і спорту. Ми
прагнемо створити такий громадський порядок, що  забезпечить
мешканцям обласного центру достаток, моральний і соціальний
комфорт.

2. Голосуючи за Партію регіонів на виборах до міської ради,
Ви обираєте команду професіоналів. У вас не вивозиться сміття?
У вас не працюють ліфти? Ви їздите по розбитих дорогах? Вам
не виплачують зарплату? Так буде, доки можновладці не
злазитимуть з екранів, а робота стоятиме. ”Помаранчеві”
балакуни вже не раз запустили руки до вашої кишені. Президент
і Уряд зруйнували економіку, підняли ціни, байдуже спостерігає,
як гинуть соціальні заклади, промисловість, наука.

Партія Регіонів наведе порядок:
1. Терміново проведемо комплекс антикризових заходів в

економіці.
2. Доб’ємося відновлення режиму пільгового інвестування на

території міста та відродимо промислові підприємства:
Рівненський радіозавод, завод тракторних агрегатів, Рівненський
льонокомбінат.

3. Створимо в Рівному інтегровану систему освіти, науки і
виробництва.

4. Створимо всі можливі умови для виведення бізнесу із тіні.
Покладемо край поборам на ринках. ПідприємцямFвиробникам
– цільова підтримка.

5. За рахунок відродження відкритих аукціонів з продажу землі
та комунальних об’єктів в кілька разів збільшимо доходи бюджету.



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

56

На цій основі:
F заморозимо підвищення тарифів у житловому

господарстві та наростимо його фінансування;
F забезпечимо всі райони міста централізованою подачею

води;
F збільшимо видатки на утримання і розвиток шкіл,

лікарень, дитсадків, закладів культури, закінчимо будування СШ
№14;

F благоустроїмо місто, починаючи з околиць:
відремонтуємо дороги, будинки.

F відновимо будівництво житла для малозабезпечених;
F дамо широку дорогу молодіжному будівництву по

отриманню молодіжних кредитів;
F закінчимо реставраційні роботи на міському стадіоні

“Авангард”;
F забезпечимо нормальний розвиток дитячого та

юнацького футболу;
F забезпечимо нормальний рух автотранспортних засобів

для перевезення мешканців Б.Кута та віддалених районів;
F доб’ємося безперебійної роботи ліфтів;
6. Налагодимо  патрулювання міліції по всіх районах міста.
7. Створення нових робочих місць у місті незалежно від форм

власності (переорієнтація, реструктуризація промислового
виробництва).

8. Покращимо якість медичного обслуговування населення на
основі розвитку матеріальної бази медичних закладів.

ЗРОБИМО КРАЩИМ РІВНЕ ДЛЯ НАС І НАШИХ ДІТЕЙ

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Рівного щодо діяльності депутатів

„Партії регіонів” у Рівненській міській раді

У серпніFвересні 2008 року РОГО „Комітет виборців України”
було надіслано лист до фракції Партії регіонів в Рівненській міській
раді. В листі було прохання надати інформацію про те, що було
зроблено депутатами, які представляють Партію регіонів в
Рівнераді. Цю інформацію пропонувалося підготувати у
відповідності до передвиборчої програми партії. Тобто описати,
що було зроблено з обіцяного напередодні місцевих виборів в
2006 році. На жаль, відповіді від фракції Партії регіонів ми не
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отримали. Тому ми використали одну з доступних можливостей
хоча б частково дізнатися про діяльність депутатів цієї фракції,
представлених у Рівненській міській раді, за допомогою
моніторингу місцевих друкованих ЗМІ, а саме таких газет: «Сім
днів», «Вільне слово», «Вісті Рівненщини», «Волинь», «ОГО», «Рівне
вечірнє», «Рівне експрес», «Рівненська газета», «Провінційна
газета», «Рівне ракурс», «Рівне час», «Літопис Заходу»,
«Рівненський діалог». Видання аналізувалися за період з квітня
2006 року до вересня 2008 року.

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 під час 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.

За результатами моніторингу було отримано наступну
інформацію:

2006 рік
Представники фракції Партії регіонів в Рівненській міські раді

в липні 2006 року виступили із заявою до Президента України з
вимогою призначити Прем’єрFміністром Віктора Януковича.
Однак дана пропозиція не отримала підтримки у депутатів ради.

При розгляді питання про підвищення ставок ринкового збору
для ринків, що є на околицях міста, до рівня центральних ринків,
представник Партії регіонів О. Губанов запропонував зробити
таке підвищення поступово, наприклад, протягом двох років.

Фракція Партії регіонів голосувала проти рішення Рівненської
міської ради, яким депутати продовжили 6 рівненським
громадським організаціям безоплатну оренду в Народному домі
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(вул. С. Петлюри) строком на 10 років, а іншим політичним та
громадським структурам – дозволити сплачувати по 1 грн. за м.
кв.

Партія регіонів була одним з ініціаторів створення
Інвестиційної комісії в Рівненській міській раді, що має
забезпечити максимальну прозорість та ефективність процесу
інвестування.

2007 рік
Фракція Партії регіонів підтримала рішення Рівненської міської

ради про заборону зовнішньої реклами алкогольних і тютюнових
виробів та їх товарних знаків.

У фракції викликала занепокоєння ситуація, що склалася у
сфері ліфтового господарства у м. Рівне. Пропонувалося
створити нову комунальну структуру, що дозволить
централізовано підходити до вирішення проблеми цієї галузі,
однак цей процес надто довгий. Тому фракція ініціювала
переговорний процес між усіма суб’єктами за участю
представників депутатського корпусу та представників влади з
метою максимально оперативного і ефективного вирішення
проблем на тих ресурсах, які є на сьогодні.

Також Партією регіонів було підтримане рішення, яке
передбачало звільнення комунальних підприємств від сплати
земельного податку.

Фракція Партії регіонів взяла участь у відзначенні 18Fї річниці
виведення військ із Афганістану.

Фракція Партії регіонів не проголосувала за рішення про 8F
ми відсоткову знижку до діючих тарифів на тепло та гарячу воду,
вважаючи таке рішення незаконним та безглуздим.
Аргументували це тим, що переглядати тарифи під час
опалювального сезону не можна. А також тим, що ці тарифи
встановлювала обласна влада, відповідно, тільки вона може їх
знижувати. А знизивши тарифи, на думку представників
політичної сили, про розвиток і модернізацію, а разом з тим і про
можливість здешевлення собівартості тепла, тепер взагалі можна
забути.
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Представник фракції Партії регіонів в Рівнераді Юрій
Сідлецький надавав фінансову підтримку для розвитку мініF
футболу в ДЮШС № 4.

При вирішенні питання про звільнення малозабезпечених
літніх людей від сплати держмита за зміну паспорта зі старого
зразка (СРСР) на новий, керівник фракції Партії регіонів Олексій
Губанов підтримав таку пропозицію правоохоронців (щоб
пришвидшити процес заміни). Однак рішення не було прийнято.

Фракцією Партії регіонів було підтримано пропозицію
головного редактора газети «Сім днів» Олега Тищенка щодо
зменшення чисельність працюючих в редакції з 14 до 9 осіб.

2008 рік
Партія регіонів підтримала рішення про виділення земельних

ділянок під індивідуальну забудову житла працівникам
комунальної сфери загальною площею 7 га.

Також представники Партії регіонів підтримали ідею про те,
що одна з вулиць міста Рівного має бути названа в честь Віктора
Чайки. Після того, як частиною громадськості рішення про
перейменування проспекту Миру не було сприйнято, Партія
регіонів була однією з тих політичних сил, що пропонували
проведення соціологічного опитування мешканців Рівного з цього
питання. Окрім того, представники Партії регіонів заявляли про
те, що вони ініціюватимуть опитування територіальної громади
щодо доцільності встановлення у рівному пам’ятника БульбіF
Боровцю.

Депутати від Партії Регіонів Олексій Губанов, Ольга Смолярчук
допомагали сім’ї Гуриних в лікуванні їхньої дочки.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ

ПАРТІЇ УКРАЇНИ НА ВИБОРИ 2006 РОКУ

Наша мета – «Добробут і розвиток сім’ї, як основи
суспільства»

Наш девіз – «За чесну владу, за краще життя»
Наше гасло – «Стабільність , безпека, духовність –

запорука процвітанню міста»

Добробут – це:
F піднесення економіки міста , нарощування обсягів

промислового виробництва, освоєння нових видів продукції;
F сприяння малому та середньому бізнесу, створення

нових робочих місць;
F вирішення питання надання безвідсоткових

довгострокових кредитів молодим сімґям на будівництво житла ;
F  законні  доходи сімґї, які створюють комфортні умови

проживання та задоволення потреб;
F можливість вибору достойної роботи.

Розвиток сім’ї – це:
F державний захист прав кожного члена сім’ї в судах і

органах правопорядку;
F отримання якісних комунальних послуг на базі наукового

обґрунтування цін на них;
F екологічна безпека умов проживання сім’ї та належна

охорона кожного члена родини;
F доступність якісної освіти та медичного обслуговування

за рахунок бюджетних коштів;
F відродження духовності і культури у школах, вузах та сім’ї;
F можливість займатися фізичною культурою і спортом у

кожному дворі , сквері, школі;
F відродження поваги до людей старшого та похилого віку,

до героїчного минулого нашого краю.

Досягнення  мети буде забезпечено на базі розробки
соціалістами в Рівненській міській раді нормативних документів
та депутатських рішень, що дозволять здійснювати дієвий
контроль за виконанням державними чиновниками таких
програм:
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В економіці :
«Державна і депутатська  підтримка малого та середнього

бізнесу»
«Створення нових робочих місць»
«Зарплата та пенсія  не нижче прожиткового рівня»

У сфері освіти , науки і медицини:
«Дитячі дошкільні заклади – за державний бюджет»
«Випускні шкільні та вступні вузівські екзамени – об’єктивно і

прозоро»
«Страхова медицина і сімейний лікар»

У сфері соціального захисту сім’ї:
«Материнству – державна підтримка і захист дитинства»
«Погашення заборгованостей по зарплаті – протягом двох

років і вкладів – протягом 5 років»
«Оптимальне співвідношення між якістю і ціною комунальних

послуг»
«Створення муніципальної міліції»

У сфері духовності  і культури:
«Функціонування бібліотек , театрів, виставок – під контроль

депутатів – соціалістів»
«Сучасний спортивний майданчик при кожному ЖКП,

екологічна безпека у кожному дворі»
«Позашкільним гурткам і дозвіллю – новий імпульс та

відродження »

Депутати O соціалісти в Рівненський міський раді будуть
голосувати і підтримувати тільки ті програми і рішення, які
духовно зміцнюють сім‘ю та матеріально забезпечують їй
достойний рівень життя , утверджують чесну , професійну і
відповідальну владу.

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Рівного щодо діяльності депутатів

Соціалістичної партії України у Рівненській міській
раді

У серпніFвересні 2008 року РОГО „Комітет виборців України”
було надіслано лист до фракції Соціалістичної партії України в



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

62

Рівненській міській раді. В листі було прохання надати інформацію
про те, що було зроблено депутатами, які представляють СПУ в
Рівнераді. Цю інформацію пропонувалося підготувати у
відповідності до передвиборчої програми партії. Тобто описати,
що було зроблено з обіцяного напередодні виборів. На жаль,
відповіді від фракції СПУ ми не отримали. Тому ми
використали одну з доступних можливостей хоча б частково
дізнатися про діяльність депутатів цієї фракції, представлених у
Рівненській міській раді, за допомогою моніторингу місцевих
друкованих ЗМІ, а саме таких газет: «Сім днів», «Вільне слово»,
«Вісті Рівненщини», «Волинь», «ОГО», «Рівне вечірнє», «Рівне
експрес», «Рівненська газета», «Провінційна газета», «Рівне
ракурс», «Рівне час», «Літопис Заходу», «Рівненський діалог»).
Видання аналізувалися за період з квітня 2006 року до вересня
2008 року.

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 під час 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.

За результатами моніторингу можна зробити висновок про
таку діяльність депутатів фракції Соціалістичної партії України в
Рівненській міській раді:

У 2006 році

Фракцією СПУ в Рівненській міській раді було озвучено заяву
щодо економічно необґрунтованого, на думку соціалістів,
підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення в
Україні з 1 травня 2006 року.
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Депутат міськради Василь Стаднічук та ще близько 20 жителів
будинку №1 на вулиці Костромській переконували представників
міської санстанції, ЖКП «Покровське» та КАТПF1728 у необхідності
перенести смітники з їхнього двору в інше місце.

Василь Стаднійчук запропонував перенести День міста на
останню неділю серпня.

Також фракція СПУ в Рівнераді ініціювала внесення змін до
існуючого регламенту з тим, щоб будьFяке питання розглядати у
відкритому режимі.

З ініціативи голови фракції СПУ в Рівнераді Володимира
Воловодіка у відповідні служби подавалися пропозиції щодо
розв’язання транспортної проблеми на вулиці Соборній у Рівному,
створення нормальних умов роботи ринку „Ювілейний” та
приведення його до належного санітарного стану. Соціалісти
потурбувалися і про виділення території під літній майданчик
дитячого кафе на проспекті Миру.

Заява про непідтримку соціалістами рішення виконкому щодо
нових розмірів тарифів на послуги з теплопостачання і підігріву
води. За їхніми словами, активісти Соцпартії розробили
альтернативний проект нових тарифів, які суттєво нижчі, ніж ті,
що пропонують теплопостачальники.

Соціалісти пропонували провести повну паспортизацію ринків
Рівного. Це, за їхнім переконанням, сприятиме створенню
комфортних умов тим підприємцям, котрі працюють легально та
сплачують податки.

Представники СПУ в Рівнераді вносили пропозиції до
Стратегічного плану економічного розвитку міста, які стосувалися
в основному соціальних питань.

ДепутатиFсоціалісти направили в різні органи державної влади
понад 60 звернень. Ці питання стосуються ремонту швів
панельних будинків, труб, водовідведення, наведення належного
санітарного стану в підвальних частинах житлових будинків і на
ринку «Ювілейний», незаконного виселення мешканців
гуртожитку, що на вулиці Студентській 14, розв’язання
транспортної проблеми на вулиці Соборній, виділення земельної
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ділянки і покращення житлових умов учасникам бойових дій,
ремонту дорожнього покриття вулиць. Частина з них вирішена
позитивно, певна кількість перебуває на стадії вирішення.

Соціалісти підтримали рішення про передачу земельної
ділянки площею 47 тисяч квадратних метрів, яка розташована на
в’їзді у місто в районі перехрестя вулиць Костромської та Гагаріна,
рівненській будівельній компанії ТзОВ „АвантіFЖитлобуд”.

Соціалісти у формі заяви висловили невдоволення тим, що
міський голова В.Чайка наклав вето на рішення щодо виділення
в оренду земельної ділянки ТОВ «АвантіFЖитлобуд». Керівник
фракції СПУ В. Воловодік заявив, що В. Чайка тиснув на депутатівF
соціалістів щодо цього питання і вимагали відводити землю на
конкурсних засадах.

У результаті було прийнято рішення про те, що долю даної
земельної ділянки вирішуватиме інвестиційна комісія.

 У 2007 році

За пропозицією голови постійної комісії з питань захисту прав
людини, законності правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування, депутатської діяльності та етики Василя
Стаднічука, з окремих статей витрат на депутатську діяльність
зняли 5,5 тисяч гривень, які спрямують на реалізацію міської
програми „Ветеран”, зокрема, на утримання офісу міської
організації Спілки ветеранів Афганістану.

За ініціативи фракції соціалістів прийняте рішення про
проведення засідання за „круглим” столом з участю експертів,
аудиторів, котрі проводили перевірку роботи теплопостачальних
підприємств Рівного, та керівників постійних депутатських комісій
Рівнеради.

Представники СПУ в Рівнераді хоча і вважали бюджет на 2007
рік недосконалим, однак за умови врахування деяких зауважень,
готові були підтримати його. А саме: СПУ вважало, що в проекті
бюджету, зокрема, у його видатковій частині, передбачено
недостатньо коштів на забезпечення фінансування шкільних і
позашкільних навчальних закладів, на їх капітальні ремонти,
підготовку до нового навчального року. Ще в більшій мірі це
стосується фінансування закладів охорони здоровя – адже на
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2007 рік у проекті бюджету не передбачено кошти на ремонт і
придбання медобладнання та інвентаря, а на харчування хворих
передбачено коштів у 1,7 раза менше, ніж торік. На думку
соціалістів, варто було також збільшити фінансування для
забезпечення соціального захисту населення, на охорону
материнства і дитинства та інших важливих сторін життя рівнян.

З ініціативи СПУ в Рівнераді було виділено 6 тис. грн. на ремонт
пам’ятників воїнам, які загинули в Афганістані.

Фракція СПУ виробила ряд пропозицій, які допоможуть
зменшити рівень заборгованості громадян по оплаті за спожите
тепло.

За прийняте Рівнерадою рішення про зниження тарифів на
послуги з теплопостачання в Рівному проголосували всі депутатиF
соціалісти в міськраді.

У зв’язку з тим, що через підвищення тарифів рівень платежів
населення за спожите тепло знизився, фракція СПУ
запропонувала наступне:

ПоFперше, провести перерахунок оплати за спожите тепло за
період плюсової середньодобової температури і врахувати
виявлену переплату в наступних платежах.

ПоFдруге, важливим резервом вирішення проблеми є
проведення заліку оплати вартості тепла за рахунок знецінення
вкладів в установах Ощадбанку колишнього СРСР. Фракція
пропонує прийняти відповідне звернення Рівнеради до Верховної
Ради та уряду України.

ПоFтретє, розробити заходи з впровадження
енергозберігаючих технологій.

Крім того, зобов’язати виконавчий комітет Рівнеради
невідкладно провести аудиторську перевірку всіх
теплопостачальних підприємств міста.

Протягом року за депутатськими зверненнями соціалістів
виконано такі роботи: покладено асфальтне покриття на вул.
Федіна, Межевої та Хмільної, здійснений благоустрій пляжу
Басівкутського озера, проведені ремонти покрівлі та під’їзду
будинку на вул. Костромській, ремонт труб водовідведення на
вул. Вербовій. Направлені також депутатські звернення щодо
відновлення роботи ліфтів у різних житлових будинках.
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Фракція СПУ в Рівнераді відстоювала те, щоб у місцевому
бюджеті окремим рядком заклали кошти на підтримку діяльності
ветеранських організацій.

При вирішенні питання про звільнення малозабезпечених
літніх людей від сплати держмита за зміну паспорта зі старого
зразка (СРСР) на новий, депутат від СПУ Стаднійчук підтримав
таку пропозицію правоохоронців. Рішення не прийняли.

Тривогу в керівництва обласного об’єднання «Інваспорт»
викликало те, що будівельна компанія почала споруджувати
паркан перед магазином «Обнова», що могло утруднити під’їзд
до «Інваспорт» та мешканцям вул. Поштова.

За посередництва представників СПУ було знайдено
компромісне рішення між представниками обєднання
«Інваспорт» та представником власника майбутнього центру.

Представники СПУ підтримали затверджені міською радою
заходи з популяризації української книги та сприяння друкуванню
творів місцевих авторів.

За словами керівника фракції СПУ в Рівнераді Володимира
Воловодіка, завдяки пропозиціям депутатівFсоціалістів
впроваджено практику, коли на загальноміську чергу проводиться
певний відсоток новоспоруджених квартир (напр., 3% від
збудованого житла передається міськвиконкому, аби квартири
розподіляли серед тих, хто перебуває в загальноміській черзі).

Під час ухвалення цьогорічного бюджету обласного центру
фракція СПУ в міській раді одноголосно підтримала програму
„Молодій людині – доступне житло”.

Соціалісти підтримали пропозицію головного редактора
газети „7 днів” Олега Тищенка щодо зменшення  чисельності
працюючих в редакції з 14 до 9 осіб.

Соціалістами було підтримано рішення про відведення
земельної ділянки в районі Пагорба слави для спорудження
Палацу спорту.
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У 2008 році

Депутати фракції СПУ в Рівнераді, розглянувши цифри
бюджету на 2008 рік, зауважили, що хоч сума передбачена на
медицину більша, ніж минулого року, але зважаючи на різницю в
цінах, ситуація є невтішною. Тому вони пропонуватимуть
звернутись до КМУ, аби той за підсумками наповнення
Держбюджету в першому кварталі передбачив і субвенції на
галузь охорони здоров’я Рівного. Також вважають доцільним
звернутись до обласної ради, оскільки на базі ЦМЛ Рівного
функціонує кілька медичних відділень обласного
підпорядкування, проте жодної копійки з обласного бюджету на
баланс міста за це ніколи не було перераховано.

Фракція СПУ в Рівнераді підтримувала програму «Оновлена
освіта».

Депутати СПУ не підтримали ініціативу фракції «Наша Україна»
оголосити 2008 рік Роком Степана Бандери.

Депутати фракції СПУ вважають грубою помилкою той факт,
що міськвиконком ввів у дію нові тарифи на теплопостачання
(вищі більш ніж на 15 %) з 01 лютого 2008 року. На думку
соціалістів учасники того позачергового засідання перебрали на
себе повноваження всього депутатського корпусу. Тому СПУ
виступить з протестом та пропонує створити робочу групу
фахівців, яка підготує пропозиції з впровадження сучасного
енергозберігаючого обладнання з метою зменшення вартості
послуг теплопостачання. Закликає депутатів проголосувати за
відміну пункту рішення виконавчого комітету, що збільшує розмір
тарифу.

СПУ засудила дії депутатів Рівнеради, які прийняли рішення
проводити обговорення питання про найменування вулиць в
закритому режимі (без журналістів). На думку СПУ, недопустимо
виставляти представників ЗМІ з залу, які б складні питання
депутати не розглядали.

Соціалістами не було підтримано ініціативу міських
перевізників щодо підняття тарифів на проїзд у маршрутках.

З пропозицією створити координаційну раду, яка



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

68

контролюватиме хід спорудження об’єктів не лише в Рівному, а й
в області, виступили соціалісти в Рівнераді. Цей орган
контролюватиме використання місцевого будівельного
потенціалу, щоб будівельники з Рівненщини не шукали роботу в
інших регіонах, а в нас не працювали київські будівельні компанії.

Численна група соціалістів, депутатів міської ради від СПУ й
афганців 4 квітня 2008 р. прибирали значну територію  міського
парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

Василь Стаднійчук говорив про те, що СПУ в Рівнераді
обов’язково ініціюватиме фінансування програми підтримки
батьків, чиї діти загинули за кордоном.

ДепутатиFсоціалісти підтримують пропозицію Тиннівської
громади про розширення ще діючого кладовища в межах селища.
Тому В. Воловодік підготував депутатський запит з цього питання.

Соціалісти підтримали рішення про перейменування
проспекту Миру на проспект Віктора Чайки. Для вивчення думки
мешканців м. Рівне з цього питання представники СПУ за власні
кошти провели опитування щодо того, чи варто змінювати назву
проспекту Миру. В результаті Рівнерада скасувала рішення про
перейменування проспекту Миру.

Члени фракції СПУ виголосили заяву, в якій вимагали у владних
структур вжити заходів для недопущення зростання цін і
повернутись до попередніх тарифів на пасажирські перевезення
в Рівному. Також соціалісти підтримали вимоги квіткарів і
голосували на сесії за те, щоб не переносити квіткової торгівлі з
вул. Пересопницької в інше місце.

СПУ надає юридичну допомогу та консультації громадянам з
категорії «Діти війни».

В. Воловодік вважає, що виділення землі під забудову
проблеми житла для комунальників сьогодні не вирішить.
Пропонує створити житловий кооператив для працівників
житловоFкомунальної сфери. Для цього ділянка під
багатоповерхівку має бути виділена безкоштовно, що здешевить
вартість квадратного метра квартири.

За ініціативи депутата Рівнеради від СПУ Ярослава Корсуна
депутати прийняли рішення прибрати тютюновий кіоск, який
знаходиться біля стін Рівненського аграрного коледжу.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ВИБОРЧОГО БЛОКУ
ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

„НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА”

МИ  – РІВНЯНИ, З РІВНЯНАМИ, ДЛЯ РІВНЯН!

Шановні рівняни!
Звертаємося до Вас із проханням надати нам право за

Вашими наказами представляти інтереси громади в міській раді.
Ми прагнемо зробити Рівне справжнім європейським, з

сильною громадою, сильною владою і високим рівнем життя.

МИ за дієве самоврядування:
приймати всі рішення в інтересах громади, всі доленосні

рішення F лише за згодою громади;
60 відс. податкових надходжень F до  міського бюджету;
викорінювати  бюрократичні прояви, спростити систему

надання різноманітних дозволів установами міста;
добиватися надання статусу державного службовця освітянам

та медикам;
створити міський фонд підтримки підприємництва;
підтримувати лінію відокремлення влади від бізнесу;
створювати сприятливі, прозорі та чесні умови діяльності і

розвитку малого та середнього бізнесу;
створити муніципальну міліцію.

МИ за сім’ю як основу заможної громади та гармонійний
розвиток молоді:

прийняти міські програми „З любов’ю і турботою про дітей”,
„Міцна сім’я F міцна громада”;

створити центри сімейного дозвілля і відпочинку у
мікрорайонах Північний та Ювілейний;

забезпечувати пільговий проїзд дітей та студентства міським
транспортом, безкоштовний – багатодітним сім’ям;

виховувати духовність і патріотизм молоді на засадах
християнської моралі, національних традиціях;

завершити реконструкцію стадіону „Авангард”, щорічно
будувати нові спортивні майданчики.
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МИ за якісне медичне обслуговування та охорону
здоров’я рівнян:

забезпечувати безкоштовне надання невідкладної медичної
допомоги;

сприяти поетапному переходу до сімейної медицини,
створити амбулаторії сімейного лікаря у мікрорайонах міста;

створити спеціалізований кардіологічний центр;
домагатися надання місту пільг за підвищений ризик через

близькість до двох АЕС.

МИ за духовне та культурне збагачення рівнян:
створити Музей міста, міський виставковий центр;
запобігати конфліктам на релігійному ґрунті, створювати

умови для діалогу церков і культур;
відроджувати атмосферу уваги до пенсіонерів, ветеранів,

інвалідів.

МИ за створення доступних умов для підвищення
освітнього рівня усіх верств населення:

покращити матеріальноFтехнічне забезпечення навчальних
закладів;

забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів;
надалі реалізовувати заходи в рамках освітніх програм „Крок

до інформаційного суспільства”, „Шкільна бібліотека”,
„Обдаровані діти”.

МИ за розвиток інфраструктури та покращення
соціальноOпобутових умов:

забезпечити затвердження комунальних програм
„Енергозбереження”, „Ліфти”, „Аварійне житло”, „Двори”,
„Під’їзди”;

запобігати необґрунтованому підвищенню тарифів на
житловоFкомунальні послуги шляхом передачі теплоF та
водопостачаючих підприємств у власність міста;

сприяти залученню інвестицій на будівництво
сміттєпереробного заводу та очисних споруд;

здійснювати ремонт та реконструкцію доріг міста;
оновлювати рухомий склад пасажирського

електротранспорту.

МИ за доступне житло для кожного члена громади:
розширювати будівництво соціального житла;
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впроваджувати дієву систему житлового кредитування, в тому
числі пільгове кредитування для соціально незахищених верств
населення;

порушити перед Верховною Радою України клопотання про
розширення меж міста.

Працювати зобов’язуємось в інтересах усіх мешканців рідного
міста.

РІВНЯНИ – ЦЕ МИ: ГРОМАДА ВИБИРАЄ ВЛАДУ

Інформація, надана представниками  „Народного
блоку Литвина”, про виконання передвиборчої

програми за період 2006 O 2008 років

МИ  – РІВНЯНИ, З РІВНЯНАМИ, ДЛЯ РІВНЯН!

Шановні рівняни!
Звертаємося до Вас із проханням надати нам право за

Вашими наказами представляти інтереси громади в міській раді.
Ми прагнемо зробити Рівне справжнім європейським, з

сильною громадою, сильною владою і високим рівнем життя.

МИ за дієве самоврядування:
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: приймати всі рішення в інтересах громади,

всі доленосні рішення F лише за згодою громади;
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: При визначенні пріоритетів формування

бюджету за ініціативи фракції проведені соціологічні дослідження
з виявлення болючих місць міста. Про результати
проінформували депутатів інших фракцій, які підтримали в цілому
цю роботу шляхом голосування за бюджет міста 2007�2008 рр.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: 60 відс. податкових надходжень F до
міського бюджету;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Пропозиції оформлені та подані до
Верховної Ради України через Народного депутата України,
голову обласної організації Народної Партії Шершуна М.Х.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: викорінювати  бюрократичні прояви,
спростити систему надання різноманітних дозволів установами
міста;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракція підтримала створення єдиного
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дозвільного центру, через своїх членів надала допомогу з
комплектування робочих місць меблями. Розроблена система
контролю за якістю послуг, що надають виконавчі структури.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: добиватися надання статусу державного
службовця освітянам та медикам;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракція ініціювала проведення акції із
збору підписів у травні�червні 2008 року. На підтримку прийняття
ВРУ Закону України щодо прирівнення науковців, освітян, медиків
та працівників сфери культури до держслужбовців за рівнем
зарплат і пенсій. Було зібрано більше 2�ох тис. підписів у місті та
більше 7�ми тис. в цілому в області. Але проект Закону не набрав
у ВРУ 226 голосів.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: створити міський фонд підтримки
підприємництва;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Існує і фінансується з бюджету міська
програма підтримки підприємництва.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: підтримувати лінію відокремлення влади
від бізнесу;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Переконані і надалі будемо це
відстоювати.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: створювати сприятливі, прозорі та чесні
умови діяльності і розвитку малого та середнього бізнесу;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Затверджено Концепцію програми
розвитку малого підприємництва на довгострокову перспективу.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: створити муніципальну міліцію.
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Вивчено досвід створення

муніципальної міліції в м. Луцьк. При розгляді бюджету 2009 року
буде вноситись пропозиція щодо структури та фінансування.

МИ за сім’ю як основу заможної громади та гармонійний
розвиток молоді:

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: прийняти міські програми „З любов’ю і
турботою про дітей”, „Міцна  сім’я F міцна громада”;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Прийнята міська програма «З любов»ю
і турботою про дітей». Проведено громадські слухання.
Розробляється програма «Міцна сім»я – міцна громада».
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ТЕЗИ ПРОГРАМИ: створити центри сімейного дозвілля і
відпочинку у мікрорайонах Північний та Ювілейний;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Створений центр сімейного дозвілля і
відпочинку у мікрорайоні Північний – «Парк Просвіти»,
облаштовано дитячий майданчик. На Ювілейному
відремонтовано дитяче містечко, виділена земля інвесторам для
побудови Льодового Палацу.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: забезпечувати пільговий проїзд дітей та
студентства міським транспортом, безкоштовний – багатодітним
сім’ям;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: У місті протягом 2007�2008рр.
забезпечено пільговий проїзд дітей та студентів закладв усіх
форм власності протягом календарного року.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: виховувати духовність і патріотизм  молоді
на засадах християнської моралі, національних традиціях;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Депутати�народники сприяли виданню
у 2007 році альбому «Народні джерела – майстри декоративно�
ужиткового мистецтва м. Рівне». Видана книга М.Рудницького
«Острозька Русь�Україна».

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: завершити реконструкцію стадіону
„Авангард”, щорічно будувати нові спортивні майданчики.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За пропозицією фракції виділено 700
тис. грн. на продовження робіт з реконструкції стадіону
«Авангард» у 2008 році.

МИ за якісне медичне обслуговування та охорону
здоров’я рівнян:

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: забезпечувати безкоштовне надання
невідкладної медичної допомоги;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: У 2008 році збільшена сума на
медикаменти галузі «медицина» на 700 тис. грн.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: сприяти поетапному переходу до сімейної
медицини, створити амбулаторії сімейного лікаря у мікрорайонах
міста;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: питання вивчається

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: створити спеціалізований кардіологічний
центр;
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ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Проектується використання приміщення
незавершеного будівництва біля міської лікарні.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: домагатися надання місту пільг за
підвищений ризик через  близькість до двох АЕС.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Надіслано відповідне звернення до
Верховної Ради України через Шершуна М.Х., першого заступника
голови комітету з питань екологічної політики, природокористування
та наслідків Чорнобильської катастрофи.

МИ за духовне та культурне збагачення рівнян:
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: створити Музей міста, міський виставковий

центр;
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракція відстоювала та голосувала за

виділення 800 тис. грн. на проектування району «Міленіум Плаза»,
де передбачено приміщення для музею міста та виставковий центр.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: запобігати конфліктам на релігійному ґрунті,
створювати умови для діалогу церков і культур;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракція підтримала виділення
Покровському Собору 100 тис. грн. у 2008р.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: відроджувати атмосферу уваги до
пенсіонерів, ветеранів, інвалідів.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: За ініціативи керівника фракції С.К.
Богатирчук�Кривко у місті розроблена і прийнята Програма
підтримки інвалідів – і вона єдина на Україні.

До Дня людей похилого віку та до Пасхальних свят депутатом
Власенком В.Ф. разом з Пенсійним фондом проводяться зустрічі з
ветеранами війни, пенсіонерами з врученням кожному
продовольчих пакетів та цінних подарунків у вигляді побутової
техніки.

МИ за створення доступних умов для підвищення
освітнього рівня усіх верств населення:

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: покращити матеріальноFтехнічне
забезпечення навчальних закладів;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: У 2008 році при затвердженні бюджету
фракція вносила пропозиції на депутатських комісіях та
погоджувальній раді щодо збільшення фінансування з бюджету
розвитку на освіту. В результаті виділено 2101,2 тис. грн. на
реконструкцію та капремонти, 222 тис. грн. на придбання м»якого
та твердого інвентара.
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ТЕЗИ ПРОГРАМИ: забезпечити безкоштовне харчування
учнів початкових класів;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Учні початкових класів забезпечені
безкоштовним харчуванням.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: надалі реалізовувати заходи в рамках
освітніх програм „Крок до інформаційного суспільства”, „Шкільна
бібліотека”, „Обдаровані діти”.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракція ініціювала пріоритетність у
фінансуванні даних програм, зосередження коштів на виконання
за роками. Так, у 2008 році придбано 110 комп’ютерів на суму
610 тис. грн., що дало можливість комп’ютеризувати всі заклади
освіти. Пріоритет на 2009 рік – Програма «Шкільна бібліотека».

МИ за розвиток інфраструктури та покращення
соціальноOпобутових умов:

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: забезпечити затвердження комунальних
програм „Енергозбереження”, „Ліфти”, „Аварійне житло”, „
Двори”, „Під’їзди”;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Проініціювали включення в бюджет
програм «Двори», «Дитячі майданчики». Фракція підтримала
виділення коштів в сумі 3650,0 тис. грн. на капремонт ліфтів та
на ремонт стиків панельних будинків в сумі 1120,0 тис. грн.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: запобігати необґрунтованому підвищенню
тарифів на житловоFкомунальні послуги шляхом передачі теплоF
та водопостачаючих підприємств у власність міста;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракція підтримала рішення про
передачу теплопостачального підприємства у власність міста,
постійно бере участь у  контролі економічної обґрунтованості
тарифів.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: сприяти залученню інвестицій на
будівництво сміттєпереробного заводу та очисних споруд;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: питання в стадії розгляду

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: здійснювати ремонт та реконструкцію
доріг міста;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:Фракція постійно підтримувала рішення
сесії з цих питань.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: оновлювати рухомий склад пасажирського
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електротранспорту.
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:
2007р. – придбано 2 тролейбуси марки ЮМЗ;
2008р. – провели тендер на придбання трьох низькокольних

тролейбусів. Вони будуть доступні для інвалідів�колясочників.

МИ за доступне житло для кожного члена громади:
ТЕЗИ ПРОГРАМИ: розширювати будівництво соціального

житла;
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Фракція ініціювала і провела:
F виділення приміщення та землі під соціальний гуртожиток

по вул. П. Могили, 57;
F виділення земельної ділянки під будівництво

кооперативного будинку для працівників бюджетних установ по
вул. Кн. Ольги, 10�А;

F виділення 50 земельних ділянок під будівництво житла
для працівників комунальної сфери;

F виділення земельної ділянки під будівництво
кооперативного будинку працівникам комунальної сфери по вул.
Д. Галицького;

F виділено 12 квартир, 6 «малосімейок» працівникам КП
«Рівнеелектроавтотранс».

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: впроваджувати дієву систему житлового
кредитування, в тому числі пільгове кредитування для соціально
незахищених верств населення;

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ: Надіслано пропозиції змін до чинного
законодавства. Іпотечна криза 2008 року не дозволила виконати
цей пункт.

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: порушити перед Верховною Радою
України клопотання про розширення меж міста.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ:У 2008 році питання на сесіях міської
ради не розглядалось.

 Працювати зобов’язуємось в інтересах усіх мешканців
рідного міста.

РІВНЯНИ – ЦЕ МИ: ГРОМАДА ВИБИРАЄ ВЛАДУ

Додаткова інформація:
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Інше, що було зроблено політичною силою в м.
Рівне поза запланованим у передвиборчій

програмі.
За ініціативою депутатів�народників протягом 2006�2008рр.

надана спонсорська допомога медичним закладам міста на
загальну суму 8100 грн.

Щорічно організовували спільно з міською організацією
Народної Партії суботники по благоустрою зон відпочинку міста,
а також посадку лісу у Рівненському районі.

Проведені спартакіади серед молоді по 5�ти видах спорту. У
січні 2007р. сприяли проведенню вечора авторської пісні пам’яті
Володимира Висоцького.

F Звітування депутатів  „Народного блоку Литвина”
перед виборцями.

Депутати звітувалися перед виборцями через ЗМІ, а також на
зустрічах з виборцями, однопартійцями. Повідомлення про
зустріч з виборцями було надруковано в газеті «Сім днів» №24
(703) від 15 червня 2007 року. Звіт відбувся 21 червня 2007р. о
16Fй годині в актовій залі КП «Рівнеелектроавтотранс». Інформації
про звіт депутатів фракції Народної Партії надруковано у газеті
«Сім днів» №25 від 22 червня 2007р. Звіт про роботу депутатської
фракції також розглянуто 23 березня 2007р. на розширеному
засіданні виконкому та 13 березня і 30 вересня 2008 р. на
конференціях міської партійної організації. Звіти депутатів В.Ф.
та Загинея С.Я. регулярно висвітлювались у газеті «Сім днів».
Зокрема, за звітний період було надруковано звітів, статей,
коментарів: С.К.БогатирчукFКривко – 27, Власенка В.Ф. – 13,
Загинея С.Я. – 12.
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ПРИЙОМУ ВИБОРЦІВ
ДЕПУТАТАМИ РІВНЕНСЬКОЇ 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) Рівненської

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 Рівненської  міської ради щодо графіків
проведення прийому виборців депутатами міськради, а також
така інформація була надана самими політичними партіями/
блоками. На підставі такої інформації була розроблена
методологія моніторингу.

Основний метод моніторингу – безпосереднє відвідування
вказаних місць та часу прийому виборців депутатами Рівненської
міської ради представниками організації.

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

У період з листопада по грудень 2008 року було здійснено 50
моніторингових візитів до депутатів від блоку „Наша Україна”,
Українського Народного Блоку Костенка і Плюща, Народного
блоку Литвина та Соціалістичної партії України.

На жаль, до результатів моніторингу щодо прийому виборців
депутатами не включена відповідна діяльність депутатів від
„Партії регіонів” та Блоку Юлії Тимошенко в зв’язку із ненаданням
відповідної інформації ні Рівненською міською радою, ні самими
політичними силами.

Як показали результати моніторингу, депутати були
присутніми у вказаних у графіку місцях та час лише у 26 випадках
із п’ятдесяти, що складає 52 % від загальної кількості візитів. І
лише в одному випадку замість депутата присутнім був його
помічник.
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Лише у шести депутатів із тридцяти одного, крім депутатів від
БЮТ та Партії регіонів, у зазначених місцях прийому розміщені
відповідні таблички з ідентифікацією депутата. Поряд з цим, лише
в 19 депутатів у таких місцях наявні таблички як посадових осіб, а
в 3Fх випадках немає жодної ідентифікуючої інформації.

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.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДВІДУВАННЯ
ДЕПУТАТАМИ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(5 СКЛИКАННЯ)
ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СТАНОМ НА

1 ЖОВТНЯ 2008 РОКУ*

Блок „Наша Україна”
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Український Народний Блок Костенка і Плюща

Народний Блок Литвина

Блок Юлії Тимошенко
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*інформація надана Рівненською міською радою

Соціалістична партія України

Партія регіонів
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗЕТНОЇ ПЛОЩІ
ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ/БЛОКАМИ,

ПРЕДСТАВЛЕНИМИ У РІВНЕНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ,
У ГАЗЕТІ „7 ДНІВ”

З жовтня 2006 року у газеті «7 днів» одна зі сторінок була
розділена на шість частин для того, щоб кожна політична партія/
блок, представлена в Рівненській міській раді мала можливість
висвітлювати власну позицію, описувати власну діяльність тощо.
Щоб визначити, на що використовували представники партій
виділені їм квоти, було проведено аналіз 1/6 сторінки по кожній
політичній силі за період з жовтня 2006 року до жовтня 2008 року.

Інформація, яку розміщували політичні сили, була розподілена
на такі блоки:

Інформація, що стосується м. Рівного (Про роботу
Рівненської міської ради та її депутатів, інформація про роботу
місцевого осередку політичної партії їх членів, актуальні місцеві
проблеми та інше)

Інформація, що безпосередньо не стосується м. Рівного
(Висловлювання політичних лідерів всеукраїнського маштабу,
коментарі щодо міжнародних подій, заходи та події, що
відбувалися в інших містах, районах та областях, інше)

Привітання, побажання, співчуття (Привітання від
представників політичного осередку з святами, привітання
представників партій з ювілеями, народженнями дітей, внуків та
іншими подіями, співчуття у зв’язку із смертю)

Інформація рекламного характеру (Популяризація послуг
комерційних підприємств, де працюють представники політичних
партій)

Представники Блоку Юлії Тимошенко в Рівненській міській
раді надану площу використали в такий спосіб:
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Представники Блоку „Наша Україна” в Рівненській міській
раді надану площу використали в такий спосіб:

Представники Української народної партії в Рівненській
міській раді надану площу використали в такий спосіб:

Представники Соціалістичної партії України в Рівненській
міській раді надану площу використали в такий спосіб:
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Представники Партії регіонів в Рівненській міській раді
надану площу використали в такий спосіб:

Представники „Народного блоку Литвина” в Рівненській
міській раді надану площу використали в такий спосіб:
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Аналіз діяльності політичних сил, що представлені в Рівненській
міській раді, дозволяє зробити наступні висновки:

– Пункти програми в переважній більшості є загальними.
Відсутність конкретики не дає змоги визначити критерії для більш
точної 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 відносяться 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 поінформовані 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 і за що
голосував, а це призводить до зниження рівня індивідуальної
відповідальності народних обранців.

В зв’язку з цим рекомендуємо депутатам Рівненської
міської ради:

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

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

– В 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
уміння 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?


