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ВСТУП
Моніторинг виконання передвиборчих обіцянок очільниками міських рад Одеси,
Ізмаїла, Рені, Роздільної, Подольська і Білгород-Дністровського Одеська обласна
організація «Комітет виборців України» здійснює з 2012 року. А з 2016 року у переліку
міст для моніторингу вже є Татарбунари.
З допомогою моніторингу ми намагаємося звернути увагу місцевих політиків і
громадян на важливість цього елементу суспільно-політичних відношень, підвищити
відповідальність міських голів перед виборцями за політику, що реалізується на
місцевому рівні, сприяти впорядкуванню їхньої діяльності у напрямку реалізації
стратегічних цілей і задач. А також прагнемо перевести суспільну дискусію під час
виборчої компанії з обговорення особистості до обговорення ідей, викладених у
передвиборчих програмах.
При здійсненні моніторингу передвиборчих програм ми відштовхуємося від поняття
програм як комплексного плану діяльності міського голови на весь термін каденції. З цієї
точки зору програми повинні:
• враховувати відповідність поставлених задач повноваженням міського голови;
• бути якомога більше деталізованими, містити конкретні способи вирішення
проблем громади в середньотерміновій перспективі;
• бути структурованими по сферах.
Щодо повноважень міського голови і органів місцевого самоврядування, то
програми повинні враховувати, що у ряді сфер органи місцевого самоврядування мають
делеговані функції і не можуть самостійно змінювати характер і зміст політики, що
реалізується. До таких сфер належать: реалізація державної політики щодо соціального
захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культурного розвитку. Тому ці сфери не
можуть бути пріоритетними у передвиборчих програмах, адже повноваження міських рад
у цих сферах обмежені. Хоча у цих сферах увага може бути приділена утриманню у
належному стані інфраструктури та оптимізації розходів на утримання, наприклад — за
рахунок енергоефективних технологій.
Водночас, у ряді сфер органи місцевого самоврядування мають абсолютний
пріоритет: у забезпеченні роботи ЖКГ і розвитку відповідної інфраструктури, у реалізації
містобудівної політики і управління земельними ресурсами, у забезпеченні економічного
розвитку громади та забезпеченні екологічної безпеки.
Взагалі не мають повноважень органи місцевого самоврядування в таких
напрямках як оборонна і зовнішня політика, робота органів правопорядку, судової
системи, затвердження переліку податків тощо.
Щодо конкретики і деталізації, то найбільш змістовною і реалістичною є програма,
кожен пункт якої містить мету, яку прагне досягти міський голова, перелік конкретних
задач, етапи їхнього виконання, чіткі показники досягнення мети, об’єми фінансування,
необхідна для поставлених задач, а також джерела фінансування і чіткі терміни контролю
реалізації кожного етапу і досягнення мети.
Враховуючи повноваження міського самоврядування, передвиборчі програми
можуть бути структуровані за сферами реалізації політики. Тобто, передвиборчі програми
мають містити такі розділи: ЖКГ, екологічна безпека, містобудівна політика і земельні
відносини, транспортна галузь і дорожнє господарство, економічний розвиток громади,
реалізація принципів хорошого управління (Good Governance), реалізація соціальної
політики, забезпечення потреб сфери освіти, хорони здоров’я і культури.
Даний звіт містить результати аналізу виконання передвиборчої програми
Роздільнянського міського голови Валерія Шовкалюка в період з листопада 2015 до
листопада 2017 року.

МЕТОДОЛОГІЯ
1. Аналіз якості передвиборчої програми.
Аналіз якості передвиборчих програм міських голів здійснювався відносно
наявності повноважень у органів місцевого самоврядування для реалізації обіцянок ,
розгорнутості кожної з них, тобто конкретності і деталізованості, як мети міського голови,
а також повноти охоплення можливих сфер реалізації локальної політики.
Обіцянки із сфер, в яких міський голова має максимальні повноваження,
оцінювалися в 1 бал (ЖКГ, екології, транспорту, містобудування, економічного розвитку,
реалізації принципів хорошого управління). Обіцянки із сфер, у яких повноваження
обмежені (освіта, культура, охорона здоров’я, соціальна політика), оцінювались у 0,5
балу. Обіцянки, для виконання яких потрібні повноваження більш високого рівня, ніж
статус міського голови, або настільки узагальнені, що неможливо знайти критерії для
оцінювання реалізації, оцінюються в 0 балів.
Узагальнена оцінка змістовності по даному критерію є середнім значенням оцінок
за кожну обіцянку передвиборчої програми голови.
Ос = (a1 + a2 + an)/n, де «а» — окрема обіцянка, а «n» — спільна кількість обіцянок
передвиборчої програми.
Таким чином був визначений коефіцієнт відповідності функціям місцевого
самоврядування, який використовується при підведенні підсумків реалізації
передвиборчої програми: Кс = Ос. У випадку повної відповідності програми
повноваженням і функціям органів місцевого самоврядування Кс = 1.
Ті обіцянки, що можуть бути реалізовані міським головою і міською радою
оцінювались по наявності деталізованого і комплексного плану реалізації кожної обіцянки.
За відповідність кожному з наступних параметрів кожна обіцянка могла бути оцінена від 0
до 7 балів:
• цілі, яких прагне досягти міський голова;
• перелік конкретних задач задля досягнення цілі;
• етапи виконання задач;
• чіткі показники вирішення задач;
• об’єми фінансування реалізації задач;
• джерела фінансування;
• чіткі терміни контролю реалізації кожного етапу.
В залежності від отриманої оцінки кожна обіцянка має свій тип:
Кількість балів
Тип обіцянки
0-1 б
Нерозгорнута
2-4 б
5-7 б

слаборозгорнута
розгорнута

Узагальнена оцінка передвиборчої програми є середнім значенням оцінок за всі програмні
обіцянки.
Ор = (b1+b2+bn)/n, де «b» — пункт можливий для виконання, а «n» — загальна кількість
таких пунктів. Максимальна оцінка — 7 б.
На основі окресленої оцінки розраховувався коефіцієнт розгорнутості програми, який теж
використовувався при оцінювання активності виконання програми: Kp = Op/7. У випадку
максимально високого рівня розгорнутості Кр = 1.
2.Аналіз виконання передвиборчої програми.

Моніторинг здійснювався шляхом аналізу документації міської ради (порядку денного,
рішень, звітів тощо), відвідування сесій, засідань комісій та виконавчого комітету,
подання запитів на інформацію, аналізу публікацій ЗМІ, особистих спостережень
представників КВУ та на основі інших відкритих джерел.
Базовими засадами для аналізу виконання передвиборчої програми були: бюджет
Програма соціально-економічного розвитку, цільові програми, фінансування яких
здійснюється з міського бюджету, а також звіти про їхнє виконання.
В даному звіті показані результати аналізу тих передвиборчих обіцянок, які на
етапі аналізу якості програми були визначені як повністю чи частково відповідні
функціям органів місцевого самоврядування. Кожна обіцянка аналізувалася окремо, і за
результатами стану виконання визначалася відповідна оцінка.
Критерії оцінювання:
0 балів — обіцянка не виконана
1 бал — були зроблені незначні дії, які не призвели до якісних змін.
2 бали — обіцянка виконувалася неактивно, міра виконання не більше 50%.
3 бали — обіцянка виконувалась достатньо активно, міра виконання більше
4 бали — обіцянка виконана майже на 100% або повністю, але інформації, що
підтверджує ініціативу самого голови у виконанні, немає.
5 бали — обіцянка виконана майже на 100% або повністю і при активній участі міського
голови.
Отримані в кожній сфері бали підсумовувались і ділились на кількість проаналізованих
обіцянок. Таким чином був виведений середній бал виконання обіцянок у кожному
напрямку місцевої політики.
3. Оцінки за виконання передвиборчої програми.
Середня оцінка за реалізацію передвиборчої програми являє собою середнє
арифметичне середніх оцінок у всіх сферах, які аналізувалися.
Підсумкова оцінка показує сукупний результат виконання передвиборчої програми з
урахуванням якості програми (коефіцієнти були отримані на етапі аналізу програми).
Підсумкова оцінка = середня оцінка за реалізацію програми * коефіцієнт
відповідності програми функціям місцевого самоврядування * коефіцієнт розгорнутості
передвиборчої програми.
У випадку, коли передвиборча програма якісна, а коефіцієнти дорівнюють
«1», середня оцінка буде еквівалентна підсумковій по шкалі від 1 до 5 балів.
Всю інформацію, викладену у звіті, ви зможете знайти на сайті ООО КВУ
http://cvu.od.ua , а також на сайті «ИзбирКом» (http://izbirkom.org.ua ).
Ми допускаємо, що через цілком об’єктивні причини у аналізі могли з’явитися
неточності, тому Одеська обласна організація «Комітет виборців України» приймає
конструктивні зауваження щодо змісту наданого звіту з метою досягнення
максимальної об’єктивності матеріалу.

За результатами останніх місцевих виборів міським головою Роздільної вдруге став
самовисуванець Валерій Шовкалюк. Його програма складається з 14 передвиборчих
обіцянок, які або повністю, або частково відповідають повноваженням міського голови.
Тому загальна оцінка відповідності програми складає максимально можливий 1 бал.
Передвиборча програма Валерія Шовкалюка висвітлює 7 із 10 напрямків локальної
політики. Не відображені у програмі 3 напрямки: містобудівна політика і земельні
відносини, екологічна безпека та економічний розвиток громади.
В порівнянні з програмою, яку презентував мер минулої каденції в 2010 році, кількість
обіцянок збільшилась вдвічі — було 7, а стало 14.
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
1. Будівництво тротуарів і ліній вуличного освітлення.
На освітлення вулиць у міському бюджеті на 2016 рік було закладено 300 грн, як і в
2015-му. Та практично на кожній сесії депутати вносили зміни у бюджет, збільшуючи
кількість грошей. В районній газеті «Вперед» було надруковане інтерв’ю з першим
заступником міського голови Юрієм Тєсніковим, який сказав, що в планах на рік —
освітлення декількох вулиць загальним об’ємом 8, 5 кілометрів. І більша частина вулиць
вже у жовтні була освітлена: Затишна, Радісна, Київська, Жовтнева, освітлено близько 7
кілометрів.
Рішенням ХI сесії на капітальний та поточний ремонт ділянок міських доріг та тротуарів
складено кошторис і підписані угоди з підприємством «Старт». Станом на листопад 2016
року лише на будівництво тротуарів витрачено 603 тисячі гривень з міського бюджету.1
Рішенням ХIV сесії міськради на ремонт вуличного освітлення у 2017 році виділено 680
тисяч гривень. Планувалося налагодити освітлення не дев’яти вулицях міста, у тому числі
— на Гоголя і Самойлова, які були найтемнішими вулицями міста. 2 Станом на листопад
2017 року роботи проведено, вулиці освітлені.
На XVIІІ сесії міської ради депутати виділили на благоустрій 12 мільйонів гривень. Із цих
грошей майже 3 мільйони витратять на утримання належного стану доріг, 635 тисяч
гривень на освітлення вулиць.3
На ХХ сесії на третину збільшили кошти на реалізацію «Програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою міста Роздільна у 2017 році» — тепер
планується витратити не 9 мільйонів гривень, а 12. З них 640 тисяч витратять на
освітлення, майже 2 мільйони на поточний ремонт міських доріг. 4
Оцінка — 4

Матеріали ХI сесії міської ради
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/11_ses_ya_7_sklikannya.rar
2
Матеріали ХIV сесії міськради http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/14_ses_ya_7_sklikannya.rar
1

3

Матеріали XVIІІ сесії міської ради http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/18_ses_ya_7_sklikannya1.rar

4

Матеріали ХХ сесії міськради http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/20_ses_ya_7_sklikannya.rar

2. Озеленення міста та облаштування місць суспільного відпочинку.
На VI сесії міськради депутати прийняли «Програму розвитку комунального
господарства і благоустрою м. Роздільна на 2016-роки». На її реалізацію планувалося
виділяти по 200 тис. грн щорічно. 5 Але спочатку в 2016, а потім і в 2017 суму збільшили
вдвічі за рахунок надходження нових коштів і збільшення дохідної частини міського
бюджету. Затверджені в новій редакції «Правила благоустрою, санітарного утримання
території, забезпечення чистоти і порядку в м. Роздільна». Прийнятий «План заходів по
утриманню об’єктів благоустрою і укладення договорів на їхнє обслуговування». В
документах йдеться про планомірне облаштування міста та створення зон для відпочинку
його мешканців.
На ХIII сесії міськради внесені зміни в міську «Програму благоустрою м. Роздільна»,
на її втілення в 2017 планувалося витратити 8 мільйонів 175 тисяч гривень, що на порядок
більше, ніж було витрачено у 2016 році. 6
На XVIІІ сесії міської ради депутати виділили на благоустрій 12 мільйонів гривень. Із
цих грошей майже 3 мільйони витратять на утримання належного стану доріг, 635 тисяч
гривень на освітлення вулиць. Іще 100 тисяч на ремонт насоса в с. Степанівка, що
забезпечує водою роздільнянців, та на реконструкцію станції третього підйому. 7
Після доповіді головного бухгалтера про економію коштів у сумі 202 тисячі гривень на
ХХ сесії міськради депутати підтримали пропозицію мера витратити їх на придбання іще
семи дерев’яних лавок у парк та іще 15 опор для освітлення (ліхтарів) у парку, перед цим
10 вже були закуплені і встановлені. Також міський голова запропонував встановити на
міській площі великий триметровий годинник, який за попередніми розрахунками коштує
близько 85 тисяч гривень.8
Оцінка — 4
3. Реформування ЖКГ і надання дієвої підтримки існуючим ОСББ
В 2015 році міськрада прийняла «Програму втілення моделі реформування умов
утримання та обслуговування житлового фонду м. Роздільна на 2015-2017 роки».
Частковим реформуванням ЖКГ можна вважати прокладення нових водогінних труб і
заміну старих, а також передачу КП «Роздільнаводоканал» обслуговування не тільки
мережі водопостачання, а й вивіз сміття та опалення двох багатоповерхівок у зимовий
період. До виконання цієї обіцянки має відношення і впорядковування міських вулиць,
благоустрій та озеленення у дворах багатоповерхівок, що робиться постійно.
Робота з оновлення застарілої інфраструктури ЖКГ ведеться постійно у відповідності
з «Програмою соціально-економічного розвитку» та «Програмою втілення моделі
реформування умов утримання і обслуговування житлового фонду на 2015-2017 роки». У
2016 році замінено більше 2 кілометрів водопровідних труб, 15 глибинних насосів. На
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капітальний ремонт вулиць і міжквартальних провулків витрачено 2 млн гривень, на
поточний ремонт —1,5 мільйони, на ремонт і будівництво тротуарів витрачено 745 тисяч
грн, на освітлення вулиць — близько 700 тисяч грн, на благоустрій — більше 300 тисяч
грн. Ці суми в півтора рази більші в порівнянні з тими, що витрачені у 2015 році. Також
рішенням ХII сесії міськради списаний з міського балансу і переданий ОСББ «Червоний
дім» по вулиці Молодіжній.9 Це можна вважати теж підтримкою ОСББ.
Оцінка — 3
4. Підвищення якості комунальних послуг, в тому числі — якісне
водозабезпечення, оптимізація тарифів за комунальні послуги, їхнє прозоре
обґрунтування.
На VI сесії міськради депутати прийняли «Програму розвитку комунального
господарства і благоустрою м. Роздільна на 2016-роки». На її реалізацію планувалося
виділяти по 200 тис. грн щорічно. Але спочатку в 2016, а потім і в 2017 суму збільшили
вдвічі за рахунок надходження нових коштів і збільшення дохідної частини міського
бюджету. Затверджені в новій редакції «Правила благоустрою, санітарного утримання
території, забезпечення чистоти і порядку в м. Роздільна». Прийнятий «План заходів по
утриманню об’єктів благоустрою і укладення договорів на їхнє обслуговування». В
документах йдеться про підвищення якості комунальних послуг.
Щодо тарифів, то вони ґрунтуються на державних стандартах, але перед змінами
обговорюються на засіданнях профільних комісій та міськвиконкому. Всі зміни
відбуваються тільки після обговорення і затвердження депутатами, потім публікуються на
офіційному сайті міськради та у районній газеті «Вперед» з коментарем міського голови
чи його заступника про причини підвищення.
Депутати на ХVIII сесії вирішили виділити в 2017 році для співфінансування проекту
будівництва «Реконструкція системи водопостачання будівництвом насосної станції
третього підйому в м. Роздільна Одеської області», що може реалізовуватися за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій, з міського бюджету кошти у сумі 50
000 грн. (не менш як 1 % від обсягу такої субвенції). 10 У 2017 році 1 мільйон з державного
бюджету витратили на вирішення проблем з водопостачанням, а ще 12 мільйонів з
міського — на виконання «Програми благоустрою» Із цих грошей майже 3 мільйони
витратили на утримання належного стану доріг, 635 тисяч гривень — на освітлення
вулиць.
На ХХ сесії міськради виділили 180 тисяч гривень на придбання трьох сучасних
глибинних насосних агрегатів. Також виділили 100 тисяч гривень на створення
автоматизованої системи водопостачання, що дозволить скоротити витрати на
енергопостачання.11
По те, що якість комунальних послуг дійсно значно підвищилась, може свідчити той
факт, що збанкрутіле в 2015 році єдине міське підприємство КП «Роздільнаводоканал» в
2016 році при несло у міський бюджет 300 тисяч гривень прибутку, а в 2017 , за словами
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очільника Геннадія Кінаша – близько 400 тисяч. І те, що в місті приблизно втричі
зменшилась кількість стихійних сміттєзвалищ, регулярно вивозиться сміття від приватних
будинків, а вода була постійно в багатоповерхівках навіть у жаркий літній період, чого не
було у минулі роки.
Оцінка — 4
Обіцянки у сфері ЖКГ

Оцінки виконання
передвиборчих
обіцянок (від 0 до 5
балів)

1.

Будівництво тротуарів і ліній вуличного освітлення.

4

2.

Озеленення міста і облаштування місць суспільного
відпочинку.

4

3.

Реформування ЖКГ і надання дієвої підтримки існуючим
ОСББ.

3

4.

Підвищення якості комунальних послуг, в тому числі —
якісне водозабезпечення, оптимізація тарифів на
комунальні послуги, їх прозоре обґрунтування.

4

Середній бал

3,75

ЕКОЛОГІЯ
Обіцянок у цій сфері немає.

МІСТОБУДІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Обіцянок у цій сфері немає.
ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ І ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Проведення капітального ремонту доріг та міжквартальних проїздів (провулків).
В 2015 році міськрада прийняла «Програму втілення моделі реформування умов
утримання та обслуговування житлового фонду м. Роздільна на 2015-2017 роки». У
2016-му в Програму були внесені зміни — вдвічі збільшена сума на благоустрій і
ремонт міжквартальних проїздів — сума склала 628 тисяч гривень. У серпні 2016 року

відремонтована дорога вул. Лермонтова, на що витрачено 300 тисяч гривень з міського
бюджету.12
Рішенням ХI сесії міськради на капітальний та поточний ремонт міських доріг та
тротуарів було складено кошторис і укладено договори з підприємством «Старт»: на
капітальний ремонт вирішено витратити 1 608,5 тисяч грн, на поточний — 143 тисячі
грн з міського бюджету. 13
Загалом у 2016 році на капітальний ремонт доріг витрачено більше 2-х мільйонів
гривень, на поточний — 1,5 мільйони, на ремонт і будівництво тротуарів — 745 тисяч
гривень, на освітлення вулиць — більше 700 тисяч грн, на благоустрій — близько 300
тисяч грн. Це майже в півтора рази більше, ніж було витрачено на потреби
інфраструктури у 2015 році.
На ХIV сесії міськради в бюджет і міські програми були внесені зміни:
конкретизовані задачі на 2017 рік і збільшено фінансування. Так на забезпечення
функціонування міського ЖКГ запланували витратити 1 млн 100 тисяч грн, на ремонт
доріг и тротуарів — 3 млн 800 тисяч грн, на реконструкцію водопостачальної мережі
— 2 млн 740 тисяч грн, на ремонт вуличного освітлення— 680 тисяч грн. На
будівництво тротуарів виділено 2 мільйони гривень, що вдвічі більше, ніж у 2016
році.14 Також у місті, завдяки рішенню цієї сесії встановлено 8 автобусних зупинок
загальною вартістю 216 тисяч гривень.
На XVIІІ сесії міської ради депутати виділили на благоустрій 12 мільйонів гривень.
Із цих грошей майже 3 мільйони витратили на утримання належного стану доріг. 15
На ХІХ сесії депутати внесли зміни до «Програми розвитку ЖКГ і благоустрою» —
виділили 780 тисяч гривень на ямковий і поточний ремонт доріг на декількох міських
вулицях.16
Загалом ремонт дорожнього покриття і тротуарів у 2017 році йде активно:
з’явилися тротуари на 5 вулицях і на 9 ремонтуються, на 9 вулицях зроблений ямковий
і поточний ремонт дорожнього покриття.
Оцінка — 3

Обіцянки у сфері транспорту та дорожнього господарства

Оцінки
виконання
передвиборчих
обіцянок (від 0
до 5 балів)

Рішення постійної комісії по транспорту і дорожньому будівництву
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1.

3
Проведення капітального ремонту доріг та міжквартальних
проїздів (провулків).
Середній бал

3

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Обіцянок у цій сфері немає.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ХОРОШОГО УПРАВЛІННЯ
1. Проведення відкритих бюджетних слухань з участю громадян.
Бюджетні слухання не були ініційовані жодного разу, але формування бюджету, дані
про його планування і виконання відкриті для мешканців Роздільної — всі дані
публікуються на офіційному сайті міськради.
Оцінка — 0
2. Збільшення наповнення міського бюджету за рахунок посилення контролюза
сплатою податків.
Об’єми податкових доходів в порівнянні з 2015 роком у 2016-му зросли у півтори рази,
план прибутків виконаний по всіх можливих джерелах отримання, що може свідчити про
правильність обраної стратегії та ефективність роботи мерії. Із платні за земельні наділи
отримано майже 4,5 млн гривень, по єдиному податку — близько 2 млн гривень, по
акцизному податку — 2, 6 млн гривень.17
Міський бюджет на 2017 рік був прийнятий у розмірі 21 мільйон гривень, притому
було підкреслено, що прибуткова частина бюджету на грудень 2016 року становила 12 млн
964 тисячі грн, у тому числи — за рахунок жорсткого контролю за сплатою податків. На 1
січня 2017 року вільних коштів на рахунку міськради було 3 мільйони гривень. І міський
голова запропонував використати їх на фінансову підтримку міських програм, що і
підтримали депутати.
Оцінка — 3
3. Орієнтація на підприємців і підприємства міста при закупівлі товарів,
замовленні робіт та послуг за рахунок міського бюджету.
Закупівля матеріалів для ремонту приміщення міської ради і міських дошкільних
закладів проходить у магазинах міських підприємців. Укладалися угоди з підприємцями

17

Відповідь на запит ООО КВУ

на придбання системних блоків ПК — ФОП Герус на суму 11 тисяч грн, на придбання
кубків і медалей переможцям спортивних змагань — ФОП Новаченко на суму 3 130 грн.18
Тендерний комітет міської ради у 2016 році оголошував конкурс на роль виконавця
послуг з ремонту та будівництва, які заплановані у 2017 році згідно з «Програмою
соціально-економічного розвитку». У тексті оголошення було оговорено, що перевагами
будуть користуватися місцеві підприємці у разі наявності в них професійного досвіду.
На ХХІ сесії міськради депутати затвердили «Програму фінансової підтримки міського
комунального підприємства “Роздільнянський міський водоканал” на 2017-2018 роки», в
якій виникла необхідність у зв’язку з розширенням діяльності підприємства і наданням
ним послуг з централізованого теплопостачання19.
Оцінка — 3
4. Втілення міських програм пропаганди здорового способу життя і підтримки
талановитої міської молоді.
На III сесії міської ради прийняли «Програму сприяння соціально-культурному
розвитку дітей і молоді» 20, а на VI сесії з ініціативи Валерія Шовкалюка в неї внесені
зміни — вдвічі збільшені кошти на проведення заходів.
На VII сесії депутати затвердили міську «Програму розвитку фізкультури і впорту»,
метою якої визначено створення умов для заохочення громадян різного віку до занять
спортом, популяризація здорового способу життя і максимальна реалізація здібностей
талановитої молоді.21 Відповідно внесені зміни у «Програму соціально-економічного
розвитку», де видаткова частина зменшена на 200 тисяч гривень. На цій же сесії прийняли
рішення про збільшення кількості стипендій для школярів — раніше це були 2 учні від
кожної міської школи, а тепер їх буде троє, тобто всього 12 учнів, а не 8. І розмір
стипендії збільшили на 50%. 22
До Дня незалежності України у 2016 році за ініціативою міського голови було
проведено велопробіг, в якому взяли участь більше 30 молодих роздільнянців. Всі
учасники отримали грамоти і сувеніри, придбані на кошти міського бюджету — 5 тис. грн
і особисті кошти міського голови — 5 тис. грн.
На ХI сесії Роздільнянської міської ради внесли зміни у «Програму розвитку
фізкультури і спорту в м. Роздільна на 2016-2019 роках» і розподілили 200 тис. грн таким
чином: 52 тисячі грн на 2016 рік, 92 тисячі — на 2017, 40 тисяч — на 2018, а 28 — на 2019
рік.23
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На цій же сесії внесені зміни у «Програму сприяння соціально-культурному розвитку
дітей та молоді м. Роздільна», згідно з якими на заходи програми у 2016 році було
витрачено 574 тисячі гривень. 24
Рішенням ХII сесії Роздільнянської міської ради на 30 тисяч збільшено фінансування
спортивних свят у 2017 році і вирішено придбати спортивний інвентар, який спочатку
буде використаний у змаганнях, а потім залишиться в школах, де проходитимуть заходи. 25
Рішенням ХIII сесії Роздільнянської міської ради виділено 5 тисяч грн на новорічну
екскурсію до Одеської кіностудії відзначених на змаганнях і олімпіадах міських
школярів 26.
На XVI сесії Роздільнянської міської ради внесені суттєві зміни у «Програму розвитку
фізичної культури і спорту ум. Роздільна на 2016-2019 рр.» — збільшено фінансування.
Так на 100 тисяч грн в порівнянні з 2016 роком збільшилось матеріальне забезпечення
пункту «Придбання, доставка і монтаж спортивних майданчиків і вуличних тренажерів», у
2017 витратили 112,5 тис. грн. А на виконання пункту «Забезпечення участі спортсменів
міста в спортивних змаганнях різних рівнів» вирішено витратити не 6 запланованих тисяч
гривень, а 96, тобто на 90 тисяч більше, ніж у 2016 році. Результат цих рішень — 90 885
гривень делеговані у районний бюджет для підтримки и міських футбольної і двох
гандбольних команд. 27
Депутати на XVII сесії внесли зміни у міську «Програму сприяння соціальнокультурному розвитку дітей та молоді міста Роздільна на 2016-2018 роки» , збільшивши
фінансування Програми у 2017 році до 333, 9 тисячі гривень. В тому числі: на проведення
міських культурних та благодійних заходів, присвячених загальнодержавним святам та
визначним регіональним подіям та подіям місцевого значення, планується витратити 15
тисяч гривень; на організацію поїздок з метою відвідування музеїв, виставок, концертів та
театральних вистав для дітей та молоді міста Роздільна — 49 тисяч гривень; на
відзначення щорічною стипендією Роздільнянської міської ради обдарованих учнів шкіл
міста — 21 тисяча гривень.28
На XVII сесії також вирішили організувати поїздку 300 талановитих дітей Роздільної на
екскурсію та до кінотеатру, а ще 14 школярів отримають стипендію 1,5 тисячі гривень від
міської ради — на 500 грн більшу, ніж в минулому році.
У міській Програмі розвитку фізкультури і спорту передбачені на 2017 рік кошти — 17
тисяч гривень. Та депутати на пленарному засіданні ХІХ сесії вирішили збільшити суму
на 33 тисячі гривень, щоб надати допомогу школам у придбанні спортивного інвентаря.
По 10 тисяч гривень до 1 вересня отримали 3 міські загальноосвітні школи, НВК (школагімназія) та районна дитячо-юнацька спортивна школа. 29
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На ХХ сесії міськради депутати виділили кошти на проведення гандбольного турніру
до Дня міста. Турнір проводився у двох вікових категоріях — дитячі і дорослі команди.
Переможці і учасники отримали спортивні призи і цінні подарунки. Також депутати
виділили кошти на спортивні змагання серед дошкільняті подарунки малятам-учасникам,
делегували 10 тисяч гривень на комп’ютерну техніку талановитим дітям ЦТДУМ,
виділили 8,5 тисяч гривень на подарунки дівчатам-переможницям конкурсу краси. І всі ці
рішення ілюструють виконання пункту передвиборчої програми мера. 30
Оцінка — 4

Обіцянки у сфері реалізації принципів хорошого
управління

Оцінки виконання
програмних
обіцянок (от 0 до 5)

1.

Проведення відкритих бюджетних слухань

0

2.

Збільшення наповнення міського бюджету за рахунок
посилення контролю за сплатою податків.

3

3.

Орієнтація на підприємців і підприємства міста при
закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок міського
бюджету.

3

4.

Втілення міських програм пропаганди здорового способу
життя і підтримки талановитої міської молоді.

4

Середній бал

2,5

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
1. Покращення життя і надання матеріальної допомоги незахищеним верствам
населення.
На VI сесії міської ради надали матеріальну допомогу семи мешканцям міста, які
потребували лікування.31
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На VII сесії внесені зміни в Положення про порядок надання матеріальної допомоги
мешканцям Роздільної , що опинилися в скрутному становищі. Розміри максимальної
матеріальної допомоги збільшені на 50%.32
На ХI сесії депутати надали матеріальну допомогу десяти роздільнянцям, які
потребували лікування, на загальну суму 15 тисяч гривень.33
На ХII сесії збільшено фінансування міської програми «Милосердя в дії» на 32 тисячі
гривень, надані пільги багатодітним сім’ям по оплаті за перебування у ДНЗ, і надана
матеріальна допомога 34 мешканцям міста на суму 46 тисяч гривень із міського бюджету.
Також виділені кошти на матеріальну допомогу восьми сім’ям роздільнянців з дітьмиінвалідами — по 2 тисячі грн, всього 16 тисяч гривень.34
На XIII сесії продовжена на 2017-2018 роки міська програма «Милосердя в дії»,
передбачене фінансування програми — 565 тисяч гривень. 35
На XIV сесії виділено близько 50 тисяч грн мешканцям міста у якості матеріальної
допомоги, притому максимальний розмір допомоги збільшили вдвічі – тепер це 2 тисячі
гривень. Виділені кошти на облаштування 11 дитячих майданчиків і в 1,5 рази збільшена
стипендія міським школярам. 36
Завдяки рішенню XVI сесії Роздільнянської міської ради 35 мешканців міста отримали
матеріальну допомогу: 18 — на лікування в середньому по 1300 грн, а 17 — для рішення
побутових проблем, в середньому по 700 грн. 37 Також прийняли рішення про надання
матеріальної допомоги «чорнобильцям» і учасникам Великої вітчизняної війни — по 1
тисячі гривень, вдовам учасників війни — по 600 грн.
Депутати на XVII сесії виділили кошти у сумі 394 тисяч гривень на допомогу
квартировласникам, які встановлюватимуть індивідуальне опалення. Допомога, в першу
чергу, призначена на облаштування індивідуального опалення власникам квартир з числа
соціально вразливих верств населення, сім’я та громадянам, які перебувають у складних
життєвих обставинах.38
Роздільнянські депутати на пленарному засіданні ХVIII сесії міськради одностайно
затвердили міську «Програму забезпечення житлом дітей сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування». Програма розрахована на 3 роки, 2017— 2019, передбачене
фінансування поки що – 0,5 мільйона гривень. 39
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На тому ж липневому засіданні депутати виділи 9 тисяч гривень на допомогу шести
мешканцям Роздільної, що перебувають у скрутному становищі.
На ХІХ сесії депутати надали пільги 8 родинам по батьківській платі за перебування у
дитячому садку. Також надали матеріальну допомогу на лікування 9 мешканцям
Роздільної — від 1 до 2 тисяч гривень кожному. 40
А на ХХ сесії прийняли рішення про виділення кошти на матеріальну допомогу
мешканцям міста, які потребують лікування — від однієї до двох тисяч гривень отримали
10 роздільнянців. 41
Таким чином, ми можемо констатувати планомірне виконання обіцянки: матеріальна
допомога мешканцям міста надається регулярно, і суми збільшуються.
Оцінка — 3
2. Забезпечення безкоштовного проїзду пільговим категоріям пасажирів в
громадському міському транспорті.
Щорічно при укладання угод з транспортним підприємством і підприємцями
перевізниками, що працюють у межах міста, обумовлюються засади на яких пенсіонери,
школярі і особи з інвалідністю їздять безкоштовно.42 Також щорічно міськрада делегує
кошти у районний бюджет на оплату проїзду пенсіонерів у залізничному транспорті. У
2017 році ця сума склала 51 тисячу гривень.
Оцінка — 4
Обіцянки у сфері соціальної політики

Оцінки виконання
програмних
обіцянок (от 0 до 5)

1.

Покращення життя і надання матеріальної допомоги
незахищеним верствам населення.

3

2.

Забезпечення безкоштовного проїзду пільговим категоріям
пасажирів в громадському міському транспорті.

4

Середній бал

3,5

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СФЕРИ ОСВІТИ
Розширення мережі дошкільної освіти шляхом відновлення роботи
нефункціонуючих груп ДНЗ №6 «Оленка».
Матеріали ХІХ сесії Роздільнянської міської ради
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Відповідь на запит ООО КВУ
40

Згідно з рішенням ХІ сесії міської ради із міського бюджету виділено 598 909 грн на
капітальний ремонт ДНЗ №6 «Оленка». 43 Це дало можливість збільшити кількість дітей,
що відвідують ДНЗ.44
Депутати на XVII сесії прийняли рішення відкрити 1 вересня 2017 року іще дві групи
із 12-годинним перебуванням дітей у дитячому садку «Оленка». Для цього приміщення
для двох груп відремонтували — за рахунок субвенції обласної ради у 2016 році в сумі
599 тисяч гривень.45 Устаткування для груп і меблювання придбано за рахунок міського
бюджету, на що вже виділено 305 тисяч гривень. Тож відновлена робота іще двох груп,
вони повністю укомплектовані і працюють. Можна сказати, що обіцянка успішно
виконується.
Оцінка — 3

1.

Обіцянки у сфері освіти

Оцінки виконання
програмних
обіцянок (от 0 до 5)

Розширення мережі дошкільної освіти шляхом відновлення
роботи нефункціонуючих груп ДНЗ №6 «Оленка».

3

Середній бал

3

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Підтримка розширенню методів діагностики і апаратної терапії захворювань у
лікарнях міста.
Ця обіцянка була ситуативною: вона була розрахована на партнерство з одним із
кандидатів у депутати міської ради, лікарем-діагностом. Та цей кандидат депутатом не
став, тому і його обіцянка відкрити у Роздільній діагностичний центр втратила
актуальність, партнерство не відбулось.
Оцінка — 0

1.

Обіцянки у сфері охорони здоров’я

Оцінки виконання
програмних
обіцянок (от 0 до 5)

Підтримка розширенню методів діагностики і апаратної

0
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терапії захворювань у лікарнях міста.
Середній бал

0

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СФЕРИ КУЛЬТУРИ
Створення умов для розвитку культури мешканців міста, підтримка відродження
національно-культурних традицій.
Протягом року у місті проходять різноманітні заходи — на державні, релігійні свята,
на День міста. Традиційними стали масові гуляння на масницю, Новий рік, День
незалежності. Також за ініціативи міського голови і депутатів міської ради
організовуються спортивні турніри і міські конкурси. На заходи виділяють кошти з
міського бюджету.
На ХII сесії депутати виділили 200 тисяч гривень на придбання штучної
десятиметрової ялинки і прикрас для неї. 46
На ХХІ сесії депутати затвердили нову міську програму — «Програму розвитку
культури у м. Роздільна на 2018-2020 роки», до якої увійшли заходи для мешканців міста
усіх вікових категорій. 47
Оцінка — 3

1.

Обіцянки у сфері культури

Оцінки виконання
програмних
обіцянок (от 0 до 5)

Створення умов для розвитку культури мешканців міста,
підтримка відродження національно-культурних традицій.

3

Середній бал

3

Матеріали ХII сесії Роздільнянської міської ради
http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/miska_rada/12_ses_ya_7_sklikannya1.rar
47
Матеріали ХХІ сесії міськради http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/21_ses_ya_7_sklikannya2.rar
46

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

1. Всі 14 обіцянок міського голови є такими, що можуть бути виконані: 7 повністю
відповідають повноваженням міської влади, а ще 7 відповідають обмеженим
повноваженням.
2. Програма Валерія Шовкалюка є нерозгорнутою: 5 обіцянок слабо розгорнуті, а 9
нерозгорнуті.
3. Програма охоплює 7 напрямків локальної політики з 10 можливих. Не відображені
в програмі містобудівна політика і земельні правовідносини, екологічна безпека і
економічний розвиток громади.
4. Найбільша кількість обіцянок дана Валерієм Шовкалюком у сфері ЖКГ і реалізації
хорошого управління — по 4 в кожній.
5. Найбільш динамічно і результативно виконуються обіцянки зі сфер ЖКГ,
соціальної політики, транспортної галузі і дорожнього господарства, а також сфери
освіти. Що дало можливість оцінити результати досить високо. Так за обіцянку
«Втілення міських програм пропаганди здорового способу життя і підтримки
талановитої міської молоді» та обіцянку «Забезпечення безкоштовного проїзду
пільговим категоріям пасажирів в громадському міському транспорті», які активно
виконуються, виставлені найвищі оцінки «4».
6. Не виконується обіцянка у сфері охорони здоров’я — щодо відкриття центру
діагностики, і одна у сфері реалізації хорошого управління — про бюджетні
слухання, яких поки що не було жодного разу. Тому виставлена оцінка — 0.
7. Низька підсумкова оцінка обумовлена недостатнім рівнем розгорнутості обіцянок і
відсутністю в програмі заходів у трьох сферах — екологічної безпеки,
містобудівної політики, економічного розвитку громади.

Сфери

1
2
3
4

Житлово-комунальне господарство і благоустрій.
Екологічна безпека.
Транспортна галузь і дорожнє господарство.
Містобудівна політика і земельні правовідносини.

Оцінки
виконання
програмних
обіцянок (от 0
до 5)
3,75
3
-

5
6
7
8
9
10

Реалізація соціальної політики.
Економічний розвиток громади.
Забезпечення потреб у сфері освіти.
Забезпечення потреб у сфері охорони здоров’я
Забезпечення потреб у сфері культури
Реалізація принципів хорошого управління
Середня оцінка

3,5
3
0
3
2,5
1,88

Коефіцієнт відповідності функціям омс
Коефіцієнт розгорнутості програми
Підсумкова оцінка виконання передвиборчої програми

1
0,18
0,338

Одеська обласна організація «Комітет виборців України»
РЕКОМЕНДУЄ
1.
Внести у програму плани по розвитку сфер екологічної безпеки, економічного
розвитку громади, містобудування і земельних правовідносин.
2.
Відкоригувати пункти програми, конкретизувати обіцянки, вказавши терміни
реалізації.
3. Розробити і розглянути на сесії довготермінову програму соціально-економічного
розвитку міста — на 2018-2020 роки.
4.
Розмістити на офіційному сайті міської ради передвиборчу програму мера і його
звіти за кожний рік каденції, у яких акцентується увага на виконанні передвиборчих
обіцянок.

