
 

  
 

 

Регіональна Виборча Рада Дніпра 

Запитальник до виборів міського голови та депутатів міської ради 

 

Блок №1. Загальні погляди на законодавство про місцеве 

самоврядування та організацію і діяльність органів місцевого 

самоврядування у м. Дніпро 

 

1.1. Ваша оцінка чинного статуту територіальної громади м. Дніпро 

(затверджений у новій редакції 20.05.2020). Чи потребує, на Ваш погляд, 

змін цей документ? Якщо так, то яких змін?  

1.2.  Ваше бачення участі мешканців міста у вирішенні місцевих питань: 

порядків проведення загальних зборів громадян за місцем проживання, 

громадських слухань, громадських експертиз?  

1.3. Ваше бачення розвитку самоорганізації місцевої громади:  

• приведення положення про е-петиції у відповідність до законодавства;  

• розвиток самоорганізації мешканців за територіальним принципом, 

зокрема доля проекту про розвиток мікрорайонних комітетів; 

• бачення способу фінансування ОСН та планів розвитку системи ОСН;  

• діалог з громадськими організаціями. 

1.4. Ваші плани щодо покращення надання адміністративних та 

соціальних послуг у м. Дніпро протягом Вашої каденції?  

1.5. Як регулярно та у якій формі Ви плануєте звітувати про свою 

[мерську чи депутатську] діяльність територіальній громаді та 

Дніпровській міській раді? 

 

Блок №2. Економічна політика та фінанси місцевого самоврядування  
 

2.1. Стратегія по збільшенню обсягів фінансових надходжень до 

міського бюджету. Ваша програма створення робочих місць, особливо для 

молоді; залучення (іноземних) інвестицій; створення кращих умов 

розвитку бізнесу, зокрема: скорочення строків реєстрації бізнесу та 

строків вирішення земельних питань бізнесу; здешевлення для 

високотехнологічних підприємств малого і середнього бізнесу ресурсів 

(плата за землю, оренда нерухомості та інше) – що цьому заважає?  

2.2. Як Ви плануєте забезпечити прозоре та підзвітне громаді витрачання 

коштів міського бюджету?  

2.3. Ваша оцінка ефективності діяльності комунальних підприємств м. 

Дніпро та ваші перші рішення у сфері адміністративного та фінансового 



 

управління комунальними підприємствами та іншою комунальною 

власністю у м. Дніпро? 

2.4. На Вашу думку, чи доцільно використовувати кошти з міського 

бюджету на висвітлення діяльності керівництва, структурних органів та 

депутатів міської ради в ЗМІ та соціальних мережах? Чи не слід 

запроваджувати преференції для суб’єктів господарювання – платників 

податків, зареєстрованих на території м. Дніпро – переможців державних 

закупівель для місцевого бюджету? 

 

Блок №3. Розвиток та підтримка у належному стані інфраструктури, 

планування розвитку території м. Дніпро  

 

3.1 Пріоритети економічного розвитку громади – наприклад, туризм, ІТ, 

промислове виробництво, послуги.   

Які сфери Ви вважаєте пріоритетними для подальшого економічного 

розвитку громади м. Дніпро?  

3.2 Генеральний план міста, архітектурна концепція центральної 

частини міста Дніпро (новобудови, зелені зони, історичні будівлі). 

Викладіть, будь ласка, своє бачення розбудови міста.  

3.3 Назвіть, будь ласка, п’ять топових найкричущіх проблем м. Дніпро. 

Які Ви пропонуєте шляхи їхнього вирішення та за рахунок чого?  

3.4 Як Ви оцінюєте рівень зношеності інфраструктури міста (дороги, 

тротуари, водопостачання, каналізація, електрика, житловий фонд тощо). 

Який сегмент, на Вашу думку, є найбільш проблемним? На Вашу думку, 

чи потребує змін в м. Дніпро сфера управління житловим фондом та 

житлово-комунальним господарством, тарифна політика у цій сфері?  

3.5 Парки та рекреаційні зони, міський громадський транспорт, 

паркування. 

Що Ви готові зробити для того, щоб місто стало більш комфортним для 

мешканців? Що Ви будете робити для озеленення міста? Як Ви 

пропонуєте вирішувати питання переповнених маршрутних таксі, 

забезпечення чистоти у громадському транспорті? Що Ви будете робити 

задля того, щоб підтримувати покриття місцевих доріг та тротуарів, 

зупинки громадського транспорту, рухомий склад громадського 

транспорту в належному стані? Чи плануєте Ви розвивати велорух у м. 

Дніпро та у який спосіб? Як Ви плануєте вирішувати проблему паркування 

в центрі міста?  

 

Блок №4. Соціальний та гуманітарний розвиток м. Дніпро  

 

4.1. Розвиток закладів освіти, культури, спорту і фізкультури. На Вашу 

думку, які є проблеми, як Ви плануєте вирішувати зазначені проблеми?  



 

4.2. Медичне забезпечення та соціальний захист. На Вашу думку, які 

проблеми є пріоритетними для мешканців м. Дніпро? Як Ви плануєте 

вирішувати зазначені проблеми?  

 

Блок №5. Забезпечення правопорядку та правової допомоги 

мешканцям громади.  

 

5.1. Чи маєте Ви план дій задля забезпечення правопорядку в громаді? 

Якими будуть Ваші перші дії у цій сфері в разі обрання до Дніпровської 

міської ради? Яким чином Ви плануєте забезпечити надання правової 

допомоги містянам? 
 

 

Проект здійснюється Школою політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». 

Зміст запитальника є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково 

відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. 
 
 


