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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Говорячи про обов’язки депутатів міської ради, слід зазначити,
що вони повинні постійно підтримувати зв’язки з
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виборцями.
Зокрема, існування зворотнього зв’язку „виборець–депутат”

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

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

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

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

Місцеве самоврядуванням в місті Сарни здійснюється
територіальною громадою через міську раду та її виконавчий
орган. Сарненська міська рада складається з 30 депутатів.
Головною посадовою особою територіальної громади міста є
міський голова, який обраний міською територіальною громадою,
що очолює виконавчий комітет міської ради та головує на її
засіданнях. Виконавчий комітет нараховує 13 осіб.

СПИСОК депутатів Сарненської міської ради V
скликання (2006I2011 роки)
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СПИСОК членів виконкому
Сарненської міської ради V скликання
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Здійснення прийому виборців депутатами
Сарненської 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. Сарни може
звернутися до будьFкого з депутатів Сарненської міської ради у
зазначені в графіку місце та час.

Графік прийому виборців депутатами Сарненської
міської ради*
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*Інформація надана Сарненською міською радою
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АНАЛІЗ
РОБОТИ ДЕПУТАТІВ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРЕДМОВА ДО АНАЛІЗУ
Аналіз роботи депутатів місцевої ради був передбачений по

кількох компонентах:
F власна інформація народних обранців про проведену

роботу протягом 2006F2008 років на виконання програми, з якою
йшли на вибори у 2006 році;

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

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

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

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

Варто зазначити, що, на жаль, далеко не все нам вдалося. Так,
для збору інформації про роботу депутатів кожної з фракцій та
депутатських груп, представлених у Сарненській 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 від депутатів Сарненської міської
ради ми не отримали жодної інформації !!!
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ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
ТА АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ ФРАКЦІЙ/

ДЕПУТАТІВ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ V
СКЛИКАННЯ В МІСЦЕВИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ

ІНФОРМАЦІЇ

ВСТУП
В Сарненській міській раді п’ятого скликання районні

організації політичних партій представлені як у вигляді фракцій
(фракція „Блок Юлії Тимошенко”, фракція „Наша Україна”, фракція
„Наше місто”, до складу якої входять районна організація Партії
Регіонів, районна організація партії „Блок Литвина”, районна
організація партії „Відродження”), так і окремих депутатів –
представників районних організацій політичних партій
Української народної партії, районного осередку партії
ХристиянськоFДемократичний Союз, районної організації
політичної партії Комуністична партія України.

Моніторинг засобів масової інформації Сарненського району
щодо діяльності депутатів, а саме місцевих газет „Сарненські
новини” та „Рівненська газета”, був проведений за період з квітня
2006 року по жовтень 2008 року включно.

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 інша діяльність фракції/депутата на благо
розвитку територіальної громади, представлення та захисту
інтересів виборців.

До уваги моніторингу не бралися публікації в ЗМІ, що мають
характер політичної реклами, оцінки місцевих депутатів щодо
політичної ситуації в державі, а також діяльності місцевих
депутатів як посадових чи службових осіб відповідно до займаних
ними посад на підприємствах, установах, організаціях, або як
суб’єктів підприємницької діяльності.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

„ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ „БАТЬКІВЩИНА” ТА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ

СОЦІАЛFДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВИБОРЧОГО БЛОКУ
„БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО”

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

1. 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.

Для реалізації даних цілей у районі буде відновлено мережу
сільських клубів, бібліотек, позашкільних дитячих закладів, ФАПів.

Світогляд людини формується від її народження. Кожна
дитина повинна отримувати вільний доступ до духовної освіти.
Дитині потрібно відвідувати суботні чи недільні школи; сприймати
серцем свого Бога, моральні правила життя своїх батьків та своєї
країни.

Районна газета „Сарненські новини”, радіо отримають
реальну незалежність від районної та міської рад та їх виконкомів.

2. ЕКОНОМІКА СОЛІДАРИЗМУ
Довіра до кандидатів від Блоку до Рад всіх рівнів дозволить

нам зробити податкову систему справедливою й ефективною:
податки платитимуть усі.

За надання землі в оренду буде встановлено жорсткий
контроль. Продаж землі для підприємницьких структур та
населення буде проводитись на відкритих аукціонах. Ціна паїв
стане ринковою.

Ми забезпечимо рівність стартових можливостей для ведення
бізнесу.

Ми забезпечимо розвиток занедбаного комплексу
підприємств по виготовленню енергоFпаливних ресурсів з
місцевої сировини F торфу та відходів деревини.

Зробимо механізм видобутку та переробки покладів бурштину
легальним та прозорим.



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

18

З метою поповнення місцевих бюджетів забезпечимо і втілимо
в життя заходи з реєстрації підприємств в місцях їх
безпосереднього функціонування.

Забезпечимо підприємницьким структурам та населенню рівні
можливості доступу до сировинних ресурсів району з метою
подальшої їх переробки на території району.

Збудуємо спортивноFоздоровчий комплекс з басейном.
Забезпечимо постійне функціонування Степанського

санаторію „Горинь” на базі розробки запасів лікувальних вод.
Проведемо інвентаризацію всього майна народноF

господарського комплексу з наступним його опублікуванням у
пресі та ІнтернетFсайтах з метою залучення інвесторів.

Проведемо глибокий екологічний моніторинг території району
із залученням спеціалістів по відновленню і збереженню
мальовничого Поліського краю.

Здійснимо ряд заходів по збільшенню територій засадження
основним нашим багатством F лісами.

3. ПОЛІТИКА СОЛІДАРИЗМУ
Розподіл гілок влади та їхніх повноважень F необхідна

передумова дієвого державного управління.
Право громадян не лише обирати чиновників, а й відкликати

їх, має бути реальним.
БЮТ відстоює рівність всіх громадян України перед законом

та зняття недоторканості з депутатів всіх рівнів.

4. СПРАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Кожен працівник матиме гідну заробітну плату. Ми гарантуємо

молодим людям ефективну районну програму: забезпечення
першим робочим місцем, молодіжним житловим кредитуванням.

Ми візьмемо на себе чіткі гарантії надання мінімально
необхідних медичних послуг.

Ми повернемо протягом чітко визначеного терміну
заощадження.

Продовжимо системну перевірку законності приватизації
підприємств. За кожен об’єкт у державну казну буде сплачено
справедливу ціну.
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Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Сарненського району щодо діяльності депутатів

Сарненської міської ради районної організації
„Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина”, районної

організації „Блок Юлії Тимошенко”

За час своєї каденції у міській раді політична сила створила
фракцію „Блок Юлії Тимошенко”, що налічує 10 депутатів
(найчисельніша фракція за кількістю депутатів в Сарненській
міській раді 5 скликання).

Огляд місцевих ЗМІ, а саме газет „Сарненські новини”,
„Рівненська газета” – за період з квітня 2006 року по жовтень 2008
року показує, що свою активність ця політична сила проявляла
як фракційно, так і у вигляді ініціатив окремих депутатів.

Головою фракції БЮТ в Сарненській міській раді є Євтушок
Сергій Миколайович. У 2006 році голова фракції вносив запит
стосовно будівель у центрі міста, що псують загальне враження,
F колишніх ресторану „Каштан” та допоміжної школи. На сьогодні
будівля колишнього ресторану „Каштан” вже відремонтована і
ефективно орендується підприємницькими структурами,
приміщення колишньої допоміжної школи перебуває у
занедбаному та аварійному стані до цієї пори.

За ініціативами цієї політичної партії у 2007F2008 роках були
проведені збори виборців за місцем проживання, мітинги, наміри
провести місцевий референдум, звернення до прокуратури,
вищих органів виконавчої влади, судовий захист тощо, щодо
питання безпечного виробництва і пуску в роботу цеху гарячого
цинкування ВАТ „СЗВО”.

Фракція БЮТ у міській раді в 2006 році не підтримала намірів
продати єдиний у місті готель „Случ”, а запропонувала
альтернативу продажу у вигляді ефективної оренди. На сьогодні
приміщення готелю не продане і працює в нормальному режимі.

Депутатами цієї політичної партії піднімалося питання передачі
приміщення територіального центру з обслуговування одиноких,
престарілих громадян похилого віку з комунальної власності міста
в комунальну власність району. На сьогодні цей центр залишився
у комунальній власності міста.

Аналізуючи діяльність окремих депутатів цієї фракції в
контексті їх висвітлення в засобах масової інформації, можна
сказати, що найбільшу активність проявляють депутати: Раїса
Тишкевич, яка піднімає на сесіях міської ради питання
патріотичного, культурного виховання молоді, збереження
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пам’яток архітектури та історії міста, поліпшення благоустрою
пам’ятних місць.

Наприклад, питання, пов’язане з історичним символом міста
Сарни – дикою козою сарною. До недавнього часу пам’ятний знак
знаходився в парку „Залізничник” і перебував в аварійному стані,
спотворював естетичний вигляд міста. Після обговорення цього
питання, в тому числі і сесійно, цей архітектурний знак
демонтували.

Серед активістів депутатського корпусу фракції БЮТ, що
піднімали питання виділення земельних ділянок під будівництво,
організації житлового будівництва тощо, є депутат Ніна Ткаленко.

На одній із сесій міськради 2007 року вона запропонувала
встановити за зміну цільового призначення земельної ділянки 25
грн. за 1 кв.м., за розширення меж – 100 грн. за 1 кв.м. Після
обговорення та внесення змін і доповнень депутати прийняли
відповідне рішення.

Цей депутат пропонувала встановити чергу та публічно
оприлюднити через засоби масової інформації списки осіб, які
перебувають на обліку поліпшення житлових умов та в черзі на
виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво. Але на даний час існує невирішена проблема в
даному питанні.

Також депутати піднімали питання благоустрою міста.
За пропозиціями депутата Зінаїди Адамчик, які були

підтримані більшістю в міській раді, дві вулиці отримали назви
Софіївська та Новоселів.

Зінаїда Адамчик вносила протокольне доручення з приводу
проблеми перенесення зупинки громадського транспорту біля
магазину „НАТА” в інше місце для більшої зручності та безпечності
громадян, які користуються послугами маршруток. На сьогодні
це питання вже вирішено: зупинка облаштована в іншому місці,
більш зручному та безпечному для громадян.

У фракційній роботі даної політичної сили слід відмітити також
здійснення контролю за виконанням міськвиконкомом
затверджених програм.

На одній із сесій міської ради в лютому 2007 року голова
фракції Сергій Євтушок вказав, що, розглянувши звіт виконкому
на зборах фракції, дійшли висновку, що міськвиконком не
розробив жодних заходів, аби знайти кошти для виконання
прийнятих програм і головне – не хоче визнати, що має про це
звітувати.

Депутат Петро Горкуненко зауважив, що, на його думку, у
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площині питань соціального розвитку, молодіжної політики,
культури, спорту виконкомом показано конкретні заходи, а от у
головних напрямках: економічному та соціальному – видно
невиконання окремих аспектів, що не відображено в рішенні.
Стосується це вивозу твердих побутових відходів, вуличного
освітлення, ремонту житлових будинків, заміни тепломережі й ін.
Крім того, депутат наголосив, що в рішенні має бути чітко
визначено, що це звіт саме виконкому міської ради, який
розробляє програми і має звітувати про їх виконання. Він
висловив пропозицію роботу виконкому з виконання програми в
частині економічного розвитку у 2006 році визнати
незадовільною.

Увага депутатів також була приділена людям з фізичними
вадами. Так на одній з сесій міської ради депутат Олександр
Поляков зачитав звернення інвалідів, які проживають на території
міста, про те, що їм складно на візках потрапити в магазини, інші
об’єкти соціального призначення. Адже багато з них не обладнані
спеціальними під’їзними доріжками.

На сьогодні спільними діями місцевої влади більшість установ,
торгівельних закладів вже обладнані відповідними пандусами,
під’їзними доріжками тощо.

Дбають депутати і про матеріальне забезпечення клубів
молоді „Юність”, інвалідів „Повір у себе”, інших культурних
закладів, дитячих садочків, беручи участь у процесі виділення
бюджетних коштів на їх підтримку та розвиток.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
БЛОК „НАША УКРАЇНА” МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

ДІЯ ТА СИЛА
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 F єдина команда, що здатна реально боротися за

оновлення влади і дотримання прозорих принципів регіонального
управління.

Усіх нас об’єднує одне: нам не байдужа доля нашого району.
Наша мета F забезпечити кожній людині і кожній родині

заможне життя та реальну можливість будувати своє майбутнє.
Ми виконаємо усі взяті зобов’язання.
І разом з вами, шановні земляки, ми переможемо!
Ми F потужна команда патріотів та професіоналів. Ми знаємо,

що ми робимо, ми вміємо це робити і, найголовніше, ми це
зробимо.

САРНЕНЩИНА F ЯКОЮ МИ ЇЇ БАЧИМО
ТАК! Чесній професійній владі!
НАША УКРАЇНА за реальне народовладдя. Влада буде постійно

звітувати перед громадськістю. ДепутатиFнашоукраїнці
виступають за відміну недоторканості депутатів. Територіальні
громади отримають більше повноважень та ресурсів для
вирішення місцевих проблем.

ТАК! Добробуту кожного!
НАША УКРАЇНА шанує підприємця, не допустить втручання

чиновників в бізнес. Промислове виробництво зростатиме,
піднімаючи економіку району. Ми виведемо зарплату з „тіні”,
забезпечимо гідну пенсію для людей похилого віку та
недієздатних. Ми сприятимемо розвиткові середнього класу як
основного вкладника коштів в державний бюджет.

ТАК! Заможному селу!
НАША УКРАЇНА за відродження села, створення достойних

умов життя селян, розвиток мережі закладів культури, медицини,
соціальних послуг, дитячих садків, шкіл. Ми не дамо пограбувати
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селян. Селяни будуть почувати себе справжніми і єдиними
господарями на своїй же землі!

ТАК! Українській родині!
НАША УКРАЇНА буде всіляко сприяти зміцненню інституту

родини, поверненню наших заробітчан. Масштабна програма
житлового будівництва та кредитування сприятиме
забезпеченню житлом молодих сімей.

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

систему охорони здоров‘я, яка забезпечить якісну й доступну
медичну допомогу всім верствам населення, що дасть
можливість не лише лікувати, а й попереджувати захворювання.
Відновляться обов’язкові профілактичні огляди груп
професійного ризику, молоді. Оплата праці лікарям буде гідною.

ТАК! Якісній освіті!
НАША УКРАЇНА поверне престиж професії вчителя. Ми і далі

будуватимемо нові школи, закінчимо комп’ютеризацію усіх
навчальних закладів. Ми забезпечимо кожного молодого
спеціаліста першим робочим місцем. Освіта, наука, культура,
духовність перетворяться на головні чинники національного
розвитку та добробуту людей. Учитель стане основою середнього
класу.

ТАК! Українській мові та культурі!
НАША УКРАЇНА збереже пам’ятки культури та архітектури. Ми

подбаємо про розвиток сучасної української культури, народної
творчості. Ми захистимо українську мову, книжку, забезпечимо
їх повноцінне функціонування. Ми впроваджуватимемо принципи
толерантності до різних релігій, конфесій, культур та мов,
боротимемось за втілення основних цілей європейської
цивілізації.

ТАК! Українським героям!
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 УКАЇНІ! Разом ми переможемо! Україна у нас одна!
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Аналіз
публікацій у засобах масової інформації Сарненського
району щодо діяльності депутатів Сарненської міської

ради місцевої організації блоку політичних партій „Наша
Україна”

У Сарненській міській раді політична сила налічує сім депутатів,
які представлені фракцією „Наша Україна”. Очолює фракцію
депутат міської ради Шапірко Ніна Леонідівна.

Депутати цієї політичної сили використовують такі методи
роботи: робота в депутатських комісіях, внесення ініціатив,
пропозицій, депутатських запитів на сесіях ради при обговоренні
тих чи інших питань життєдіяльності місцевої громади, підтримки/
непідтримки тих чи інших рішень, які поставлені на голосування,
тощо.

При розгляді проекту внесення змін до бюджету міста на 2007
рік депутат міської ради Шапірко Ніна Леонідівна висловилась за
те, щоб частину коштів, запланованих для дошкільних навчальних
закладів міста і придбання спортивного інвентарю, використати
для очищення меліоративних каналів, оскільки значна частина
приватного сектору міста під час злив потерпає від підтоплення
земельних ділянок. Після обговорення даного питання міська
рада прийняла відповідне рішення.

Депутати цієї політичної сили брали участь у реалізації
місцевих програм соціальноFекономічного розвитку, з нагоди Дня
міста виступали спонсорами на підтримку переможців у
номінаціях „Зразкове утримання житлового будинку та
присадибної ділянки”, „Зразкове утримання прилеглої до
торговельного закладу території”, „Зразкове утримання
прилеглої до підприємства території”, „Найкраща квіткова
стрічка”. Всього за 2 роки нагородили 12 номінантів, щорічно
виділяли на призи по 1000 гривень.

Також депутати фракції „Наша Україна” переймалися долею
соціально вразливих категорій населення. До дня Святого
Миколая придбали подарунки дітям з 16 малозабезпечених
сімей.

Депутати цієї фракції намагаються також поліпшити і
благоустрій міста. Зокрема, для того, щоб місто виглядало
ошатно, а центральна площа була святково прикрашена, в 2007
році депутати цієї партії перерахували кошти в сумі 14,5 тис. грн.
на ялинкові прикраси й ілюмінацію.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

РЕГІОНІВ

Схваливши та взявши на озброєння й для втілення в життя
передвиборні програми Партії регіонів та її Рівненського
обласного відділення, керуючись загальнонаціональною
програмою Партії, послідовно виступаючи за побудову сильної
незалежної держави Україна на основі вміло впроваджуваної
регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування в ім’я
зростання добробуту людей, створення щасливих родин,
керуючись принципами християнської моралі, надаючи
визначального значення професіоналізмові кадрів, їх порядності
та патріотизму, великій відповідальності влади перед
територіальними громадами, кожним її жителем, який потребує
уваги і підтримки, засуджуючи гоніння й переслідування людей
за політичними мотивами, розпалювання ворожнечі між людьми
в залежності від симпатій до тих чи інших лідерів або політичних
сил і партій, релігійних конфесій, об’єднуючи якомога більше
громадян навколо національної моделі випереджаючого розвитку
та становлення України європейської, прагнучи найшвидше
розв’язати вузол проблем, накопичених у районі та місті Сарни,
зокрема це високий рівень безробіття, жахливий стан
навколишнього природного середовища, дорожнеча продуктів
харчування, ліків, житловоFкомунальних послуг за низьких доходів
населення, призупинення виробництва, недостатнього розвитку
малого та середнього бізнесу тощо, районна організація
політичної Партії регіонів затверджує таку передвиборну
програму і гарантує в разі обрання депутатами висуванців від РО
ПР здійснення комплексу заходів, десять з яких такі:

1. Повернути до роботи в органи виконавчої влади
професіоналів з високими моральними якостями, водночас
залишивши на посадах представників нової влади, які добре себе
зарекомендували.

2. На базі запропонованої Партією стратегії економічного
розвитку України та Рівненської області розробити комплексну
програму соціальноFекономічного розвитку району та міста на
довготривалу перспективу.
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3. Через фракцію Партії регіонів у Верховній Раді добитися
справедливого права трудовим колективам району, безробітним
брати дольову участь у будівництві автобазу КиївFКовель.

4. З метою розвитку малого та середнього бізнесу створити
громадську організацію – асоціацію промисловців і підприємців
Сарненського району, відкрити діловий Клуб підприємця в
Сарнах.

5. Ініціювати перед вищими інституціями держави
створення в Сарненському районі спеціальної економічної зони
з пільговим режимом оподаткування.

6. Відновити крупно товарне сільськогосподарське
виробництво за рахунок створення великих багатогалузевих
господарств, створюючи також на базі дрібних СГПП виробничі
підрозділи економічно міцних підприємств та організацій.

7. Створити мережу благодійних фондів на підтримку
соціально незахищених громадян, дітейFсиріт, інвалідів та
обдарованої молоді із малозабезпечених сімей та ін.

8. Прискорити завершення газифікації населених пунктів.

9. Добитися стовідсоткового фінансування потреб закладів
освіти, медицини, культури.

10. Забезпечити дотримання прав і свобод людини,
законності та правопорядку, всемірно розвивати інформаційний
простір району, створивши місцеве телебачення, зробити
доступнішими друковані видання.

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Сарненського району щодо діяльності депутатів

Сарненської міської ради районної організації Партії
Регіонів

У Сарненській міській раді п’ятого скликання районна
організація „Партії регіонів” представлена трьома депутатами.

За час своєї каденції у міській раді районна організація „Партії
регіонів” створила фракцію під назвою „Наше місто”, до якої, крім
неї, входять ще депутати від районної партії „Відродження”,
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районної організації політичної партії „Блок Литвина”.
Керівником депутатської фракції „Наше місто” у Сарненській

міській ради є Цупріян Валентин Станіславович.
Свою депутатську діяльність депутати цієї фракції проводять

вносячи ініціативи та пропозиції під час сесій, працюючи в
постійних комісіях, готуючи запити, підтримуючи/непідтримуючи
ті чи інші рішення, які поставлені на голосування, тощо.

Під час чергової сесії 2006 року в обговоренні питання
виховання дітей і молоді взяла участь депутат Тамара Вакуліна.
Вона запропонувала як альтернативу кафе та кав’ярням створити
декілька спортивних клубів з різних видів спорту на базі гімназії
та школиFколегіуму, віднайти приміщення та залучити спеціалістів
із навчання дітей традиційним ремеслам і промислам Полісся.
Крім того, більшу увагу надавати тематиці кінофільмів,
урізноманітнити роботу бібліотек, закупити відповідну літературу,
у ДНЗ ввести ставки для вчителів іноземних мов.

Обговорювали депутати питання розподілення бюджетних
коштів на розвиток і вирішення нагальних проблем територіальної
громади.

При внесенні змін до бюджету міста на 2007 рік депутат
Валентин Цупріян запропонував виділити кошти як на розвиток
дитячих навчальних закладів, так і на очищення меліоративних
каналів.

Активність депутатів районної організації „Партії регіонів”
щодо підготовки до роботи цеху гарячого цинкування на ВАТ
„СЗВО” проявилася у вигляді створення спеціальної комісії в
районній раді, поїздки на споріднене виробництво, зустрічі з
директором СЗМТК, вимогами негайного проведення незалежної
експертизи.

Хвилюють депутатів і питання увіковічення пам’яті борців за
волю та незалежність України, зміну назв вулиць міста. Вони
брали участь у реалізації відповідної районної програми з цього
питання, а також провели серед жителів вулиць, які мають
перейменувати, опитування щодо доцільності зміни їх назв.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

Соціалістична партія України завжди була, є і буде
послідовною, прогнозованою, стабільною, відповідальною
політичною силою. Ми завжди говорили правду, відстоювали
правду, завжди є і будемо з народом.

Нашою спільною з народом перемогою є відсторонення від
влади попереднього режиму та реформа системи влади. Це
відкриває можливість для народу обрати чесну владу у 2006 році.

Ми переконані: лише чесна влада може забезпечити краще
життя кожному.

Настав час об’єднати всі здорові сили задля того, аби держава
служила суспільству, працювала на людей, на їхній добробут
сьогодні заради впевненості у завтрашньому дні.

Ми знаємо, що покладатися треба на самих себе. Що саме
народ України є головним інвестором держави і єдиним надійним
джерелом її розвитку, що власний добробут створюється
власною працею.

Ми – партія європейського соціалізму – пропонуємо
суспільству конкретні програми розвитку економіки та соціальної
сфери, і перш за все агропромислового комплексу,
промислового виробництва, науки й освіти, охорони здоров’я,
дрібного та середнього підприємництва.

На всі сучасні виклики ми готові дати відповіді. Адже за нами
стоп’ятдесятирічний досвід європейських соціалістів, зразки
кращого досвіду радянських часів, майже п’ятнадцятирічний
досвід власної політичної боротьби. Ми не  тільки критикуємо і
пропонуємо, а вже багато чого зробили для людей.

За умови підтримки громадянами
на виборахF2006 депутатиFсоціалісти гарантують, що:
1. Ціни буде взято під суспільний контроль.
2. Налагодять якісну роботу житловоFкомунальних

господарств і жорстку систему контролю за нею, започаткують
чесні і прозорі схеми розрахунку тарифів за комунальні послуги
та транспорт.

3. Реальні доходи та заробітна плата громадян
зростатимуть щорічно не менш як на 10 % на основі відповідного
зростання економіки. Ціна людської праці підвищуватиметься.
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4. Пенсії, стипендії та інші соціальні виплати зростатимуть
та перевищать прожитковий мінімум, вирахуваний за реальними
цінами і потребами.

5. Охорона довкілля, чиста вода і повітря будуть нашими
пріоритетами.

6. Освіту та медичне обслуговування за рахунок бюджету
буде відновлено.

7. Кінотеатри, клуби та бібліотеки будуть відновлені і будуть
відкриті для населення міст і сіл.

8. Дороги та тротуари будуть відновлені за рахунок
цілеспрямованих на це податків та цільових інвестицій.

9. Старшому поколінню та ветеранам буде гарантовано
збереження пільг, безоплатну медичну допомогу, моральний
спокій, повагу суспільства.

10. Діти війни отримають реальні пільги і доплати з бюджету.
11. Сприятимуть малому та середньому бізнесу.
12. Єдиний фіксований податок на землю та дрібних

підприємців буде збережено.
13. Товаровиробники та переробними матимуть нашу

підтримку і всебічний захист.
14. В аграрному секторі буде відроджено велико товарне

виробництво та запроваджено європейський механізм дотацій,
субсидій, кредитування.

Мета соціалістів – соціальна справедливість,
добробут кожної сім’ї.

ХОЧЕТЕ КРАЩОГО ЖИТТЯ?
ГОЛОСУЙТЕ ЗА СОЦІАЛІСТІВ!!!

Аналіз
публікацій у засобах масової інформації Сарненського
району щодо діяльності депутатів Сарненської міської
ради районної організації Соціалістичної партії України

Районна організація Соціалістичної партії в Сарненській
міській раді п’ятого скликання представлена двома депутатами.

Моніторинг засобів масової інформації Сарненщини за 2006F
2008 роки показав, що депутати районної організації
Соціалістичної партії беруть участь у роботі постійних комісій
міської ради, вносять депутатські запити, виконують доручення
виборців, обговорюють на сесіях міської ради питання порядку
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денного, підтримують/непідтримують рішення, які поставлені на
голосування, тощо.

У 2006 році за сприянням та ініціативою депутата цієї
політичної партії Володимира Андрощука відремонтували міській
клуб інвалідів „Повір у себе”.

В одному з депутатських запитів 2008 року цей депутат
піднімав проблему, що стосувалась реконструкції покрівлі
будинку № 2 по вул. Лисенка, яка перебуває в аварійному стані,
влаштування автономного опалення у квартирах будинку № 36
по вул. Широкій, де через низький тиск газу не запалюється котел
у п’ятому під’їзді на 5 поверсі. У запиті вказувалось також, що в
частині цього будинку не працює підвальна каналізація, що
створює антисанітарний стан, неприємний запах у квартирах і
підвалах.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ

НАРОДНОЇ ПАРТІЇ, ЩО ВХОДИТЬ ДО ВИБОРЧОГО
БЛОКУ „УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК КОСТЕНКА І

ПЛЮЩА”

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!

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

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

енергоресурсів.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО F прибуткове, захищене

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

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

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

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

козацтва.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА F проукраїнська, спрямована на

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

Плюща” в районі буде сформовано дієздатну виконавчу владу,
яка забезпечить повну заміну кадрів F послужників режиму КучмиF
ЯнуковичаFСорокиFОстапчукаFХомича, що призвів до соціальноF
економічного застою як України в цілому, так і в Сарненського
району зокрема.
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З метою вирішення економічних проблем району (міста)
командою фахівцівFпатріотів будуть розроблені й запроваджені
комплексні програми:

„Підприємство” F підтримка вітчизняного приватного
товаровиробника.

„Сарненщина промислова” F відродження ефективної роботи
великих промислових підприємств.

„Дороги Сарненщини” F реконструкція старих та будівництво
нових автошляхів з твердим покриттям, особливо в сільській
місцевості.

„Газифікація сіл” F газифікація сіл району.
 „Телефонізація та проводове радіо” F розвиток телефонної

мережі та проводового радіомовлення.
„ЕнергоF та ресурсозбереження” F сприяння у запровадженні

економічних технологій.
„Власний дім” F сприяння у будівництві приватного житла.
„Льон, хміль, картопля, ріпак Сарненщини” F розвиток

пріоритетних напрямків сільськогосподарського виробництва.
„Озера та річки Сарненщини” F ефективне використання та

збереження водних ресурсів.
„Бурштин, базальт, граніт” F розвиток мінеральноFсировинної

бази.
„Утилізація відходів” F будівництво підприємств з утилізації

побутових та промислових відходів.
На розв’язання соціальних проблем будуть спрямовані

програми:
 „Пам’ять про Героїв” F підтримка ветеранів УПА.
„Молодіжне житло” F сприяння у будівництві житла для

молодих сімей.
„Вища освіта” F забезпечення безкоштовної вищої освіти для

обдарованої молоді.
„Медичне страхування”, „Діабет, онкологія, туберкульоз,

інфаркт” F розвиток страхової медицини та лікування
найпоширеніших захворювань за сучасними методиками.

„Туристична Сарненщина” F розвиток зеленого туризму та
розробка туристичних маршрутів історичними та мальовничими
місцями краю.

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

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

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Сарненського району щодо діяльності депутатів

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

За результатами моніторингу засобів масової інформації
Сарненщини за 2006F2008 роки можна зробити висновок, що
діяльність депутатів Сарненської міської ради від районної
організації Української Народної Партії, що входить до виборчого
блоку „Український Народний Блок Костенка і Плюща”, яка
пов’язана з реалізацією цілей передвиборчої програми, а також
іншої діяльності фракції/депутата на благо розвитку
територіальної громади, представлення та захисту інтересів
виборців,  не висвітлювалася.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОЇ

ПАРТІЇ ВІД ІМЕНІ БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
„НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА”

Сарненська районна партійна організація Народної Партії
від імені Блоку політичних партій „Народний блок Литвина” своєю
головною метою вважає перетворення нашого міста в місто
зразкового порядку та благоустрою, перетворити місто в
потужний економічний центр Рівненського Полісся.

Для цього робота буде проводитись за такими
напрямками:

F сприяти продовженню газифікації нашого міста;
F обладнати в усіх мікрорайонах міста дворові спортивні

та дитячі майданчики;
F запровадити кращий вітчизняний досвід з освітлення

вулиць, теплопостачання і водопостачання міста;
F поставити на вищий рівень контроль за якістю продуктів

харчування, які продаються в магазинах  і на ринках міста;
привести заклади торгівлі у відповідність до санітарних вимог;

F запровадити систему профілактичних і виховних заходів
із запобігання правопорушенням, незаконній торгівлі
алкогольними і наркотичними виробами;

F створити умови для всіх дітей шкільного віку для занять в
гуртках, спортивних секціях, позашкільних закладах;

F організувати соціальний супровід життя і виховання дітейF
сиріт, дітей із соціально неблагонадійних сімей;

F сприяти створенню нових робочих місць для незайнятої
молоді;

F гарантувати надання якісних державних і соціальних
послуг всім жителям міста;

F створити сприятливі умови для роботи підприємств;
налагодити з ними взаємовигідні партнерські умови;

F ліквідувати стихійні сміттєзвалища і організувати
безкоштовне вивезення сміття від індивідуальних будинків;

F впорядкувати під’їзди і підвали у будинках
багатоповерхової забудови.

Наша перемога –
Гарантія кращого життя
всіх жителів міста!
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Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Сарненського району щодо діяльності депутатів

Сарненської міської ради районної організації імені блоку
політичних партій «Народний Блок Литвина»

Політична партія має своє депутатське представництво у
Сарненській міській раді у складі двох депутатів, один з яких
Стельмах Василь Мусійович обіймає посаду секретаря міськради.

Депутати цієї політичної партії входять до складу депутатської
фракції „Наше Місто”.

Моніторинг засобів масової інформації Сарненщини за 2006F
2008 роки показав, що депутати районної організації „Народний
Блок Литвина” беруть участь у роботі постійних комісій міської
ради, вносять депутатські запити, обговорюють на сесіях міської
ради питання порядку денного, висловлюють свої думки щодо
підтримки/непідтримки тих чи інших рішень, які поставлені на
голосування.

На одній із чергових сесій Сарненської міської ради 2007 року
депутат цієї політичної сили Олександр Войнелович вніс
пропозицію, що стосується наболілої проблеми в місті, зокрема
встановлення контейнерів для сміття. Щоб покращити утримання
Сарн у належному санітарному стані, планується придбати для
КП „Трудівник” новий сміттєвоз, виготовити та встановити 100
контейнерів для збору твердих побутових відходів. Також
Олександр Іванович запропонував обладнати належним чином
майданчики для їх встановлення.

На даний час контейнери для сміття вже встановлені.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

„ВІДРОДЖЕННЯ”

Події, які в недалекому минулому відбулися в Україні не
лише сколихнули все суспільство, але й заклали фундамент для
докорінних якісних змін. Бажання проведення змін сміливо можна
назвати Українським Відродженням.

Для досягнення успіхів і поступу в такому складному,
багатоплановому і масштабному процесі необхідне об’єднання
особистостей, котрі є гідними представниками свого народу,
лідерами – патріотами своєї Батьківщини. Саме таких людей
об’єднала в своїх лавах Партія „Відродження”.

Особливість Партії „Відродження” та її головна відмінність
від інших політичних сил – створена в середовищі працівників
транспортної галузі, партія природно увібрала в себе всі найкращі
риси – порядок, точність, ініціативність, виконавчу дисципліну,
відповідальність, професіоналізм у праці на благо власної
держави, забезпечення і розвитку, зміцнення стабільності і
процвітання.

Районна організація Партії „Відродження” своє
першочергове завдання вбачає в створенні умов для розквіту
сильної національної держави через:

F сприяння підприємництву, розвитку промисловості і
транспорту, збільшення інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування;

F зупинення спаду виробництва сільського господарства;
F здешевлення вартості комунальних послуг;
F громадський контроль над силовими структурами і

прозорість їх діяльності;
F рівність і відповідальність всіх громадян перед Законом;
F фахова компетентність, відповідна освіта, моральність та

ініціативність – обов’язкові риси державного чиновника;
F надання належної і гідної допомоги найменше соціальноF

захищеним верствам населенням;
F першочергове забезпечення належними житловими

умовами та іншим державним забезпеченням громадян перед
якими Україна взяла таке зобов’язання;

F належне медичне обслуговування.
Районна партійна організація сприятиме реалізації програми

Партії „Відродження” на загальнодержавному рівні, головними
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критеріями якої є споконвічні людські цінності: теплий дім,
квітучий сад, добрі сусіди.

Теплий дім – це символ миру, злагоди, безпеки, взаємоповаги
і довіри, соціальної гармонії та справедливості, міцних сімейних
відносин.

Квітучий сад – символ економічного зростання, благополуччя,
заможності, повноцінного життя.

Добросусідство, як ключовий принцип громадської злагоди
та взаємин із зовнішнім світом.

„ВІДРОДЖЕННЯ”: НАША ПАРТІЯ – НАДІЙНІ ЛЮДИ!

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Сарненського району щодо діяльності депутатів

Сарненської міської ради
районної організації партії „Відродження”

Політична партія представлена у Сарненській міській раді
п’ятого скликання двома депутатами. Депутати входять до складу
депутатської фракції „Наше місто”.

Моніторинг засобів масової інформації Сарненщини за 2006F
2008 роки показав, що депутати районної організації партії
„Відродження” беруть участь у роботі постійних комісій міської
ради, вносять депутатські запити, виконують доручення виборців,
обговорюють на сесіях міської ради питання порядку денного,
підтримують/непідтримують питання, які поставлені на
голосування тощо.

Наприклад, депутат Віктор Кузьмич, який є головою постійної
комісії з питань бюджету, фінансів та управління міською
комунальною власністю міської ради, на одній із сесій 2006 року
висловив свою думку щодо виконання умов договору оренди
майна між КП „Сарникомуненергія” і ТзОВ „Теплоенергосервіс –
ТЕС”, та розповів про деякі порушення, що, на його думку,
вплинули на собівартість теплової енергії на квадратний метр
житла. Приміром, орендар отримав 500 тис. грн. кредиту на
будівництво котельні в мікрорайоні Сахалін, тим часом гроші
пішли на інші потреби. Після обговорення цього питання більшість
депутатів міськради проголосували проти продовження договору
оренди між вказаними підприємствами.

При обговоренні місцевого бюджету на 2007 рік депутат Віктор
Кузьмич запропонував прийняти проект бюджету, наголосивши,
що в ньому враховані всі попередні зауваження та пропозиції.
Депутат Олексій Маслак вніс пропозицію по можливості
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збільшити фінансування баскетбольного клубу „Сарни” та
посприяти в зменшенні податкового тиску на нього.

На черговій сесії міської ради в 2007 році при обговоренні
питання про надання дозволу на продаж майна КП
„Сарникомуненергія” депутат Віктор Кузьмич зауважив, що
непридатні матеріали необхідно списати і реалізувати як
металобрухт, а котельні в Клесові та на дослідній станції –
продати, вилучені кошти направити на погашення боргу перед
Пенсійним фондом, з чим погодились всі депутати.

Працюють депутати також шляхом внесення депутатських
запитів: Віктор Кузьмич, наприклад, подав депутатські запити,
один з яких стосувався відкриття в СЗМТК цеху гальваніки, що
становитиме небезпеку для здоров’я населення, яке проживає
поряд, а тим більше, що неподалік розміщена лікарня, та про
зникнення автокрана з КП „Екосервіс”.

Звернення депутата Олексія Маслака на одній з сесій міської
ради стосувалося питання про необхідність термінового
виділення коштів на очищення меліоративних каналів, оскільки
під час сильних злив будинки приватного сектору вулиць
Ломоносова та Челюскінців зазнають підтоплення, що в свою
чергу може мати негативні наслідки для якості питної води, яка
подається населенню.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

Владу і власність – трудящим!

Трудящі нашого району, як і усієї України, йдуть до виборів
стомленими і зневіреними від низки криз – бензинової, м’ясної,
цукрової, газової, від бідності, розрухи і корупції. Люди
зневірилися від пустопорожніх обіцянок президентів і їх
численних урядів.

Верховна Рада, в якій більшість належить олігархам і
мільйонерам, була і завжди буде байдужою до долі ветеранів,
інвалідів, сиріт, малозабезпечених громадян, вона глуха до
потреб робітників, селян, працівників освіти, охорони здоров’я і
культури.

 Ми прагнемо змін і приходу до керівництва державою,
нашим регіоном політичної сили, яка глибоко розуміє життєві
потреби трудівників, має чітку програму політичних і економічних
дій та професійні, віддані знедоленому народу, кадри.

ТАКОЮ СИЛОЮ Є КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
Ми, комуністи Сарненщини, заявляємо, що позитивні зміни

на краще можливі при повній підтримці виборцями
Передвиборної програми Компартії України.

Ми закликаємо Вас, шановні земляки, підтримати список
Компартії по виборах до Верховної Ради України, список блоку
комуністів і безпартійних від нашої районної організації КПУ до
районної, міської і сільських рад, а також висунутих на посаду
сільських голів.

НАШІ ПРІОРИТЕТИ І НАПРЯМКИ РОБОТИ
ПІСЛЯ ПІДТРИМКИ НА ВИБОРАХ

I.У сфері політичній
Комуністи були і залишаються послідовними

прибічниками влади  трудящих, підвищення ролі й повноважень
районної ради в усіх сферах управління районом.

Ми пропонуємо забезпечити в районній та сільських
радах більшість представників трудящих та трудової інтелігенції.
Тільки такі ради здатні подолати корупцію, забезпечити
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ефективний контроль за діяльністю владних структур, захистити
від свавілля чиновників.

II. У сфері соціальноFекономічній
Комуністи, визнаючи рівні права всіх форм власності, в

тому числі і на землю, робитимуть усе для захисту інтересів
виробників сільгосппродукції, власників земельних і майнових
паїв, забезпечення держзамовлення на їх продукцію, доступні
кредитні ресурси та паритет цін на агропромислову продукцію.

Власники паїв повинні одержувати до 20 відсотків
вирощеного врожаю.

Ми за відновлення і розвиток соціальної інфраструктури
села – газифікацію, будівництво житла для молоді, ремонт та
розширення мережі сільських автошляхів.

Комуністи категорично проти перетворення землі на
предмет купівліFпродажу, за встановлення необхідного контролю
за дотриманням конституційних норм використання земельних
ресурсів.

Ми будемо робити все можливе для відновлення колись
могутнього промислового потенціалу району.

Жителі району, маючи потужний маслоробний і
м’ясокомбінати, повинні споживати їх власну продукцію, а не
тільки привізну.

Ми добиватимемося відродження льонарства,
виробництва льонопродукції, відновлення і використання
меліорації.

III. У сфері духовноFгуманітарній
Комуністи докладуть усіх зусиль для того, щоб покласти

край розбещуванню юних мешканців району „барним” життям,
наркоманією, проституцією.

Ми добиватимемося належного фінансування всіх
сільських клубів, бібліотек, ФАПів, створення в сільській
місцевості гуртків, студій, спортивних секцій, умов для
повноцінного культурного розвитку і відпочинку людей різного
віку.

Ми максимально сприятимемо недопущенню будьFякого
релігійного протистояння.

КРАЇНА І РАЙОН ЧЕКАЄ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН!
ХТО ЇХ ХОЧЕ – ПРОГОЛОСУЄ ЗА КОМУНІСТІВ.
НАШЕ КРЕДО НЕЗМІННЕ:
З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Сарненського району щодо діяльності депутатів

Сарненської міської ради районної організації
Комуністичної партії України

За результатами моніторингу засобів масової інформації
Сарненщини за 2006F2008 роки можна зробити висновок, що
діяльність депутатів Сарненської міської ради від Комуністичної
партії України, яка пов’язана з реалізацією цілей передвиборчої
програми, а також іншої діяльності фракції/депутата на благо
розвитку територіальної громади, представлення та захисту
інтересів виборців,  не висвітлювалася.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ХРИСТИЯНСЬКОFДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ»

Справедливість
Солідарність

Відповідальність

Перебіг економічних і політичних подій у державі змушує кожну
небайдужу людину в нашому суспільстві створювати можливості
для впливу на хід процесу державотворення.

Сьогодні, як ніколи, саме на місцеве самоврядування
покладено історичну місію – розбудити ініціативу мільйонів заради
торжества ідеалів демократії та громадянського суспільства,
заради облаштування своєї домівки, вулиці, рідного міста, всієї
нашої України.

Увесь історичний досвід вчить нас: без розвинутого дієвого
місцевого самоврядування подальший розвиток України, як
демократичної держави, неможливий. Ми впевнені, що
розбудуємо справжнє самоврядування.

Ми впевнені, що тільки віра в Бога, свобода, єдність і гідність
нації, освіта, чесна високопродуктивна праця кожного, потужний
захист здобутків українців від розкрадання та мудре патріотичне
керівництво забезпечать Україні могутність, а народу –
благополуччя.

У період, коли людина, її життя, інтереси та власність не в повній
мірі захищені державою, вважаємо за необхідне:

1. Консолідувати політичні сили для підняття і розвитку
економіки міста.

2. Формувати механізми партнерства як між державною
владою та місцевим самоврядуванням, так і між місцевим
самоврядуванням, громадськістю і бізнесом.

3. Вирішувати на державному рівні фінансування програм:
а) будівництва та капітального ремонту доріг, будівництва

газопроводів, електрифікації, водопостачання та водовідведення
ново відведених вулиць;

б) реформування житловоFкомунального господарства по
принципу, сприйнятному жителями міста, що забезпечить
покращання якості надання послуг та стану галузі;

в) загальнодержавних та регіональних програм в галузях
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.
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4. Сприяти виконанню програми з ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та екологічних програм і запобігти
нецільовому використанню коштів, виділених на ці цілі.

5. Сприяти розвитку підприємництва на рівноправних умовах,
без лобіювання з боку можновладців окремо взятим структурам.

6. Сприяти правдивому інформуванню населення про діяльність
влади.

7. Захищати права громадян на свободу совісті, не допускати
міжконфесійних конфліктів, сприяти розвитку духовності.

8. Із знанням проблем і перспектив, спираючись на ресурси
міста та бачення і запити громадян, вирішувати першочергово ті
питання, які турбують значну більшість населення.

9. Спираючись на можливості міського бюджету, в тісній
співпраці з міжнародними та місцевими благодійними
організаціями не залишити без уваги жодну багатодітну сім’ю та
сім’ю з низькими достатками.

10. Залучати кошти для будівництва житла згідно з державними
програмами та сприяти індивідуальним забудовникам.

11. Шляхом залучення молоді впливати нам розвиток
фізкультури, спорту та організацію дозвілля громадян.

12. Розробляти та реалізовувати інвестиційні проекти. Залучати
інвестиції для розвитку економіки міста.

13. З розумінням проблем та знанням підходів і методів їх
вирішення поетапно, крок за кроком, згідно з цивілізованими
стандартами покращувати умови проживання жителів міста.
Сприяти розвитку громадських організацій як інституцій, які
впливають на розвиток активності громади в вирішенні широкого
спектру проблемних питань та становлення громадянського
суспільства.

Аналіз публікацій у засобах масової інформації
Сарненського району щодо діяльності депутатів

Сарненської міської ради районної організації політичної
партії «ХристиянськоIДемократичний Союз»

За результатами моніторингу засобів масової інформації
Сарненщини за 2006F2008 роки можна зробити висновок, що
діяльність депутатів Сарненської міської ради від політичної партії
«ХристиянськоFДемократичний Союз», яка пов’язана з реалізацією
цілей передвиборчої програми, а також іншої діяльності фракції/
депутата на благо розвитку територіальної громади,
представлення та захисту інтересів виборців,  не висвітлювалася.
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ПРИЙОМУ ВИБОРЦІВ
ДЕПУТАТАМИ САРНЕНСЬКОЇ 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) Сарненської

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 Сарненської міської ради щодо графіків проведення прийому
виборців депутатами міськради. На підставі такої інформації була
розроблена методологія моніторингу.

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

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

У період з жовтня 2008 року до лютого 2009 року було здійснено
не менше двох візитів до кожного депутата, крім тих, графік прийому
яких з різних причин не був наданий.

В цілому було здійснено 57 моніторингових візитів до депутатів.
Як показали результати, депутати були у вказаних у графіку місцях
лише в 20 випадках, що складає 35,1% від загальної кількості візитів.
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За результатами моніторингу можна зробити висновок, що
лише у двох із тридцяти депутатів у зазначених місцях прийому
розміщені відповідні таблички з ідентифікацією депутата. Поряд
з цим, лише у 16 депутатів наявні таблички як посадових осіб.

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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ВИСНОВКИ

Аналіз діяльності політичних сил, що представлені в
Сарненській 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 інформовані про графіки прийому
депутатами виборців, а інколи й взагалі не знають де і як знайти
депутата. Прийом громадян депутатами у переважній більшості
погано організований і здійснюється нерегулярно, що в свою
чергу є причиною розриву зв’язку між громадою та депутатами.

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

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

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

– Регулярно інформувати громадян про свою роботу.



НАОБІЦЯЛИ. А ЩО ЗРОБИЛИ?

47

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

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

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

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

F 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
вміння впроваджувати обіцяне.

F 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.

F 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.


