
 
 

Звіт  
про роботу депутата Слов’янської міської ради  
КУШНАРЬОВА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

за період з 10.11.2015 року  до 10.12.2016 року  
 

 Я був обраний депутатом Слов'янської міської ради на виборах, що 
відбулись 25 жовтня 2015 року. Також, був обраний колегами головою 
фракції. 
На підставі запитів громадян міста під час виборчої кампанії, нашою 

командою визначено стратегічні напрямки діяльності депутатів осередку 
політичної партії «Самопоміч» в період сьомого скликання міської ради. До 
вказаних напрямків віднесено: 

 
1. Запровадження програми прозорого міського бюджету; 
2. Забезпечення можливості подання мешканцями міста електронних 
петицій та їх обов’язкового розгляду владою міста; 

3. Забезпечення міста, зокрема медичних, освітніх установ, 
безкоштовними зонами Wi-Fi; 

4. Запровадження програми «Безпечне місто» (встановлення 
відеоспостереження на вулицях міста); 

5. Системна робота щодо надання безкоштовної юридичної допомоги 
мешканцям міста; 

6. Підготовка проекту програми «Відкритість влади», забезпечення її 
затвердження та втілення в життя; 

7. Запровадження системи електронного голосування задля моніторингу 
діяльності депутатів місцевої влади; 

8. Підтримка діяльності громадських (зокрема молодіжних, учасників 
АТО) організацій у частині реалізації їх ініціатив; 

9. Запровадження нових стандартів звітування депутатів перед 
виборцями. 

10. Запровадження заходів, спрямованих на безпеку дорожнього руху в 
місті. 

 
З метою реалізації вказаних завдань я увійшов до складу постійної комісії 

Слов’янської міської ради з питань комунальної власності та міського 
господарства  
За звітний період прийняв участь у 15-ти пленарних засіданнях міської 

ради (з 19-ти), у 22-х засіданнях постійної комісії з питань комунальної 
власності та міського господарства. 
Мною була розроблена Програма «Безпечне місто», яка була створена з 

метою комплексного розв’язання проблеми забезпечення охорони 
громадського порядку та громадської безпеки, шляхом створення 



автоматизованої системи відеоспостереження міста та організації швидкого 
реагування на правопорушення. Програма була підтримана міською владою. 
Разом з моїми однодумцями, які також підтримали цю ідею, програма була 
реалізована. На даний час за власні кошти чотирьох телекомунікаційних 
компаній  було встановлено 28 камер відеоспостереження у найбільш 
аварійнонебезпечних ділянках та місцях великого скупчення людей. Це 
стало, як способом впливу для запобігання злочинності, так і допомогою 
правоохоронним органам в проведенні розслідування та розкриття 
кримінальних правопорушень, а також розшуку злочинців, які скоїли 
злочини (зокрема за допомогою автотранспорту). На даному етапі, програма 
продовжує розвиватись для підвищення рівня безпеки міста та більш 
якісного виконання заходів щодо охорони громадського порядку на території 
міста. 
Керуючись запитами громадян, які надійшли під час виборчої кампанії, за 

власною ініціативою створив зони безкоштовного доступу до Wi-Fi в 
медичних закладах, освітніх установах, місцях скупчення людей. Наразі 
діють 10 точок доступу. 
  З метою економії та прозорого використання коштів місцевого 
бюджету та в рамках Закону України «Про публічні закупівлі» на засідання 
постійних комісій ради було розроблено та тричі подано проекти 
рекомендацій та проектів рішень щодо здійснення розпорядниками закупівлі 
через систему «Прозоро». Протягом чотирьох місяців міським головою 
блокувалось вказане рішення, шляхом не внесення проектів до порядку 
денного сесії та надання депутатам ради юридичних висновків про 
незаконність таких рішень. В результаті публікацій в ЗМІ, підготовки 
аналітичних матеріалів, презентацій, підтримки наших ініціатив 
громадськістю та втручання голови військово-цивільної адміністрації було 
встановлено мінімальний поріг закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні 
кошти на рівні 10000 грн. 
 Мною, спільно з колегам фракції було організовано проведення 
семінару щодо збереження та відновлення житлового фонду, співпраці влади 
та громади, створення та функціонування ОСББ, організовано проведення 
круглого столу "ОСББ  - як інструмент підвищення енергоефективності 
житлових будівель. Діалог влади та громади". Заходи відвідали близько 300 
осіб.  
 Сьогодні, в епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій, поруч 
із традиційними, відкриваються й нові можливості для забезпечення 
прозорості й відкритості в управлінській діяльності, ефективному залученню 
громадськості до процесів управління, як на місцевому, так і на 
загальнодержавному рівні. Широкі можливості в цьому сенсі мають веб-
технології та мережа Інтернет. Тому, ми вважали, що офіційна веб-сторінка 
міської ради має стати дієвим інструментом в процесах інформування 
населення про роботу органів місцевого самоврядування та забезпечувати 
двосторонній зв’язок між владою і громадою.  

Проте, офіційний сайт Слов’янської міської ради був створений у 2005 



році і наразі потребує докорінних змін на вимогу часу. Саме тому, 
Програмою "Відкрита влада. Прозоре місто", автором якої була моя колега 
депутат Ольга Алтуніна, окрім інших способів забезпечення всебічного 
захисту прав і свобод громадян, передбачено повне оновлення цього веб-
ресурсу та суттєве розширення його функціоналу, як за рахунок зміни 
програмного коду, так і за рахунок впровадження додаткових веб-сервісів 
(модулів), як то: 

Веб-сервіс “Міський Контакт-Центр” 
 Геоінформаційний веб-сервіс "Міський Контакт-Центр" має за мету 
сприяти налагодженню конструктивного діалогу між жителями міста, 
громадськими об’єднаннями та місцевими органами влади за рахунок 
автоматизації, спрощення й прискорення процесу обробки, передачі, 
виконання, контролю за виконанням і перевірки факту повного виконання 
звернень мешканців міста. 

Сервіс надасть можливість громадянам звернутися до органу влади 
будь-яким зручним способом і контролювати хід виконання свого звернення 
за допомогою мобільних пристроїв та Інтернету, а керівництву міста надасть 
механізм контролю за виконанням звернень з використанням інструментів 
аналітики, електронного документообігу, зворотного зв'язку, управління і 
організації роботи зі зверненнями громадян. 
За допомогою сервісу мешканці міста матимуть можливість:  
• отримувати інформацію про діяльність органів місцевої влади; 
• контролювати своєчасність та якість робіт, що виконуються на об'єктах 
міського господарства; 

• повідомляти про виявлені порушення;  
• вказувати на незаконне розміщення об'єктів; 
• пропонувати додаткові роботи з благоустрою; 
• оцінювати роботу державних установ; 
• підтверджувати чи спростовувати відповіді службовців про вирішення 
проблем. 

 Впровадження вказаного інструменту підніме на зовсім інший рівень 
процес взаємодії громадян та влади, позбавить мешканців міста труднощів 
підчас звернень, суттєво спростить роботу ЦНАП щодо аналізу звернень і 
формування звітності, сприятиме відкритості та прозорості у діяльності 
міської ради з питань розгляду та реагуванню на звернення громадян, 
значною мірою стимулюватиме ефективну злагоджену роботи всіх 
відповідних служб тощо. 

Веб-сервіс “Електронні петиції” 
 Цей сервіс створювався з метою виконання вимог Закону України “Про 
внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо 
електронного звернення і електронної петиції” та забезпечення реалізації 
прав громадян на подання електронних петицій до органів місцевої влади. До 
речі, вказана ініціатива вже реалізована, затверджено Положення про 
електронні петиції. 

Веб-сервіс “Ваш депутат”  



 Веб-сервіс “Ваш депутат” передбачав створення персональних сторінок 
кожного депутата міської ради та за допомогою якого: 

– мешканці міста мають можливість ознайомитись з діяльністю 
відповідного депутата, його належності до фракцій та комісій міської 
ради, графіком прийому, переліком його помічників, записатися на 
прийом або надіслати йому особисте звернення; 

– депутат може звітувати перед городянами та бути на постійному 
зв’язку зі своїми виборцями. 

 Інтерактивна мапа округів в рамках сервісу дозволить мешканцям міста 
краще розуміти, який саме депутат обраний за їхнім округом. 
 Інтеграція веб-сервісу “Ваш депутат” з сервісом “Міський Контакт-
Центр” надасть можливість депутатам бачити в режимі онлайн перелік 
звернень виборців свого округу та порушені ними питання або пропозиції. А 
інтеграції з системою голосування “Віче” дозволить отримувати показники їх 
відвідуваності пленарних засідань та результати поіменного голосування з 
усіх питань. 
 Цей сервіс стане дієвим інструментом для забезпечення відкритості та 
прозорості в діяльності депутатського корпусу.  
 Вказаний сервіс реалізовано в рамках грантової угоди з USAID. 

Веб-сервіс “Громадські проекти місцевого розвитку” 
 Використання цього веб-сервісу сприятиме підвищенню громадської 
активності та встановлення ефективного партнерства жителів з місцевими 
органами влади . 
 За допомогою сервісу жителі та громадські організації можуть подати на 
розгляд місцевої влади свій проект та збирати голоси підтримки, а місцева 
влада управляти, перевіряти та узгоджувати громадські проекти. При 
належній підтримці з боку членів територіальної громади проект може бути 
профінансований та реалізований . 

Веб-сервіс “Електронна мапа МАФів та рекламних конструкцій” 
 Веб-сервіс “Електронна мапа МАФів та рекламних конструкцій” певною 
мірою забезпечить систематизацію розміщення малих архітектурних форм й 
білбордів, висвітлення інформації про власника та надходжень до бюджету 
від використання цього об’єкта, сприятиме здійсненню громадського 
контролю за законністю встановлення таких об’єктів тощо. 
 Наразі мною ведеться робота з розробки та наповненню сервісу, який 
буде розміщений на офіційному сайті міської ради.  

Веб-сервіс “Електронна мапа доступності для осіб з інвалідністю” 
 Цей сервіс забезпечить зручний доступ до інформації щодо наявності на 
об’єктах інфраструктури міста засобів, що полегшують доступ до них особам 
з інвалідністю (пандуси, кнопки виклику і т.і.). 

Веб-сервіс “Відкритий бюджет” 
 Метою веб-сервісу “Відкритий бюджет” є забезпечення доступу 
громадян до інформації про доходи та видатків місцевого бюджету в 
наглядній зручній формі, залучення їх до процесів контролю за розподілом та 



використанням публічних коштів розпорядниками й одержувачами коштів 
місцевого бюджету. 
 Крім заходів, спрямованих на перетворення веб-сайту Слов’янської 
міської ради в ефективне знаряддя для активізації двосторонньої взаємодії з 
громадськістю, програмою передбачена й низка заходів з використання 
сучасних апаратних та програмних засобів інформатизації дещо іншого 
напрямку, як то: 

Впровадження системи голосування “ВІЧЕ” 
 Впровадження електронної системи голосування “ВІЧЕ” вже реалізовано 
нашою фракцією шляхом залучення гранту, що дозволило певним чином 
автоматизувати процес проведення пленарних засідань міської ради, 
отримання підсумкових матеріалів та забезпечило: 

• оперативну реєстрацію й ідентифікацію депутатів; 
• проведення поіменного, відкритого, таємного голосувань;  
• автоматизоване встановлення черговості виступів депутатів;  
• відображення поточного часу, питання порядку денного, інформації для 
голосування, результатів голосування і реєстрації депутатів, інформації 
про наявність кворуму, таймера виступаючого, кількості осіб, що 
виступили і записалися для виступу;  

• напівавтоматичне керування підключенням мікрофонів учасників 
зборів; 

• автоматичний запис виступів з можливістю архівації цих виступів; 
• оперативну обробку та оприлюднення явки депутатів, результатів 
голосування, протоколу та рішень сесії; 

• збереження всіх процедурних подій тощо.  
Вдосконалення системи інтернет-трансляцій нарад та засідань 
З метою висвітлення діяльності Слов’янського міського голови, міської 

ради та її виконавчих органів продовжено практику прямих трансляцій в 
мережі Інтернеті пленарних міської ради та її виконавчого комітету, 
апаратних нарад, інших подій, що відбуваються у великій та малій залах 
адмінбудинку міської ради.  

Спільно з депутатом Ольгою Алтуніною було реалізовано грантовий 
проект "Поіменне голосування у Слов'янській міській раді", на суму 963 
тис.грн., шляхом закупівлі технічних засобів, меблів та програмного 
забезпечення. Презентація системи відбулась у травні 2016 року.  З метою 
роз’яснення населенню щодо способу використання інформації, що 
утворюється в результаті функціонування системи «Віче» та порталу «Ваш 
депутат» у жовтні 2016 року було виготовлено поліграфічний інформаційний 
матеріал, що був розповсюджений за допомогою Державного підприємства 
«Укрпошта» у кількості 30 тисяч примірників. Також у жовтні 2016 року 
була проведена оцінка поліпшень щодо рівня прозорості процедури 
прийняття рішень органами місцевого самоврядування в м. Слов’янськ. На 
даному етапі продовжується процес інформування мешканців міста, які вже 
активно роблять перші кроки в користуванні та одержанні інформації з веб-
сервісів. 



 Таким чином стало можливим впровадження системи поіменного 
голосування "Віче" в міській раді та веб-сервісу "Ваш депутат", який 
гарантує більш відкриту та прозору діяльність депутата та сприяє його 
ефективній взаємодії з виборцями.  
 Безперечним фактором розбудови та розвитку громадянського 
суспільства є забезпечення належних умов для розвитку майбутнього 
покоління суспільно відповідальних, активних та освічених  членів громади. 
Для цього брав участь у низці зустрічей зі студентами-активістами 
Донбаського державного педагогічного університету, Громадської організації 
«Молодь Сходу України» на тему «Реалізація молодіжної політики в 
сучасному суспільстві» та спільно з колегами організовував відвідування 
ними засідань міської ради, з метою ознайомлення з діяльністю 
депутатського корпусу та активізації молоді у життєдіяльності громади. 
Окрім іншого, постійно проводжу прийом громадян. З усіма поданими 

заявами проведена ретельна робота шляхом направлення відповідних запитів 
до служб виконавчого комітету.  
Для підвищення рівня якості виконання своїх повноважень постійно 

приймаю участь у тренінгах, семінарах, круглих столах, конференціях та ін., 
що проводяться як місцевими організаціями, так і за участю міжнародних 
організацій USAID, IRI. 
Намічені стратегічні напрямки виконуються фракцією та мною особисто в 

рамках запланованого. Сподіваюсь, що наступного року вдасться реалізувати 
решту програмних завдань. 

. 
 
 
10.12.16 р.                                               С.М. Кушнарьов 


