
Мер відзвітував 

3 листопада в ефір херсонського телеканалу «ВТВ плюс» вийшла програма «Це 

важливо», гостем якої став міський голова Херсона – Володимир Миколаєнко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналіст Тетяна Каменська у студії спілкувалася з міським очільником, а 

приводом для розмови стала річниця виборів складу Херсонської міської ради 

шостого скликання.  

Першим, на що акцентує увагу мер, є склад нової ради. Миколаєнко говорить: 

«Нові політичні сили зайшли. Новий склад практично відсотків на 70 змінився». 

Порівнявши склади міськради шостого та сьомого скликань, можна дійти 

висновку, що з 54 депутатів не забажали покидати «тепле» місце дев’ятеро – 

приблизно 17 відсотків. Новими політичними партіями стали: «Опозиційний 

блок», «Солідарність», «УКРОП», «Наш край» 

На питання журналістки: «Як ви домовляєтесь? Я знаю, що все-таки більшість у 

нашому міському парламенті є». На це очільник відповідає, що в міськраді 

коаліція є нестійкою, тому деякі питання дуже важко погоджувати. Без скандалу 

не обійшлося: ще під час другої сесії міської ради коаліція розсварилася і не 

дійшла згоди стосовно рішень. Про це пише сайт «ВТВ плюс». В статті інтернет-

видання «Херсон онлайн» з’являється стаття «Новообрана Херсонська 

міськрада: перші висновки та проблеми», у якій зазначено: «І в обласній, і в 

Херсонській міській раді більшість мандатів отримали представники партій, які 

в 2014 році сформували Демократичну парламентську коаліцію. Але, на 

превеликий жаль, в жодній раді така демократична коаліція створена не була. 
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Замість цього в Херсонській міськраді з початку каденції наявна перманентна 

політична криза». 

Зачепив у своїй розповіді мер і мораторій на підвищення тарифів, який було 

ухвалено міськрадою. Про це пише «Громадське ТБ», але ініціативу депутатів 

Миколаєнко вважає непослідовною, так як для здійснення запланованого 

необхідно 250 млн грн. Далі очільник міста стверджує, що тарифи на комунальні 

послуги органи місцевого самоврядування не встановлюють. Звернувшись до 

статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат 

на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, 

уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. На сьогоднішній день 

повноваження щодо встановлення тарифів на комунальні послуги розподілені 

між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг (далі – Комісія) та органами місцевого самоврядування. 

Тобто, органи місцевого самоврядування можуть певним чином впливати на 

збільшення/зменшення цін на опалення, воду та інші види послуг. 

Згадуючи про децентралізацію, Миколаєнко припускається неточності стосовно 

податків у місті Прилуки, тютюнова фабрика якого приносить 5 млрд грн 

щорічно у бюджет країни. Насправді ж, за даними Державної фіскальної служби  

ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія В.А.Т "Прилуки" за 9 місяців заплатила 8,355 

млрд грн і входить до п’ятірки найбільших платників податків України. 

 

 

Загалом, у даній програмі очільник Херсона Володимир Миколаєнко допускався 

певних неточностей. Що стало причиною цих помилок: незнання чи бажання 

навмисно щось перебільшити, - залишається відкритим питанням 

 

 

https://youtu.be/2yHThnTgzXQ?t=16m
http://hromadske.ua/posts/u-khersoni-naklaly-zaboronu-na-pidvyshchennia-taryfiv
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Корисні посилання 

https://www.youtube.com/watch?v=2yHThnTgzXQ&feature=youtu.be&t – «Це 

важливо. Володимир Миколаєнко» 

http://mvk.kherson.ua/DepList.php - Склад ради сьомого скликання 

http://www.city.kherson.ua/articles/sklad-deputativ - Склад ради шостого скликання 

http://khersonline.net/novosti/politika/66220-novoobrana-hersonska-mskrada-persh-

visnovki-ta-problemi.html - Інтернет-видання «Херсон онлайн» стаття 

«Новообрана Херсонська міськрада: перші висновки та проблеми» 

http://www.vtvplus.com.ua/lang/ua/news/kherson/49030-vdbulasya-druga-sesya-

hersonskoyi-mskoyi-radi-bez-skandalu-ne-obyshlosya.html - «ВТВ плюс» стаття 

«Відбулася друга сесія Херсонської міської ради. Без скандалу не обійшлося»  

http://hromadske.ua/posts/u-khersoni-naklaly-zaboronu-na-pidvyshchennia-taryfiv - 

«Громадське» стаття «У Херсоні наклали заборону на підвищення тарифів» 
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