Вишгород повинен бути сучасним і розвиненим містом, комфортним для життя і
привабливим для інвесторів. Місту потрібна чесна і прозора політика, професійні управлінці,
та прозорий бюджет.
Мені, як батькові, як підприємцю, як ветерану спорту, а головне, як звичайному мешканцю
міста Вишгород, чудово відомі проблеми та виклики, які перед нами постають кожного дня.
Знищивши політичну корупцію та забезпечивши професійне управління, я зможу зробити
владу підзвітною, а громаду – самоврядною.
Закликаю Вас стати пліч-о-пліч зі мною та працювати заради щасливого майбутнього
наших дітей, заради нашого міста, заради України! Тому що наша сила – в нас самих!
Я – Дрьомін Юрій, і я ДбаЮ про своє місто!

Забезпечити розробку та затвердження Стратегії розвитку Вишгорода
На відміну від інших міст, для яких стратегічний план є інструментом щоденного
управління місцевим економічним, культурним, соціальним розвитком, в Вишгороді відсутня
ефективна Концепція розвитку міста.
Відсутність збалансованого детального плану забудови територій міста тягне за собою
хаотичність і непередбачуваність забудов. Містобудівне обґрунтування кожного окремого
проекту не може враховувати перспективи росту населення й зміни демографічної ситуації в
цілому.
Немає нормативно обґрунтованої кількості об'єктів соціально-побутової інфраструктури,
які необхідно побудувати в міру реалізації проектів. Йдеться не тільки про школи й дитячі садки.
Це стосується й приміщень для закладів позашкільної освіти дітей, лікарень, поліклінік тощо.
Для сталого розвитку Вишгорода необхідно провести аналіз основних перешкод розвитку
міста, актуалізувати цілі, завдання та плани дій для впровадження Стратегії розвитку міста,
обов’язково залучивши до цього процесу громадськість.

Реформувати систему міського управління
Система управління містом потребує стратегічних змін для забезпечення ефективного
господарювання, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій.
Лише стратегічні зміни дозволять вийти із замкнутого
господарювання, що призводить до значних втрат міського бюджету.
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ЗАПРОВАДИТИ ІННОВАЦІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
Політика відкритого бюджету
Політика впровадження електронного врядування
Політика ефективного управління активами громади
Ефективна житлово-комунальна політика
Ефективна транспортна політика
Забезпечення екологічних стандартів
Забезпечити контроль громади за діями влади та залучення громади до управління
Вишгородом

Необхідно налагодити співпрацю із громадськими організаціями міста, яка забезпечить
контроль громади за діями влади, контроль за виконанням політичних обіцянок, за
дотриманням законодавства та забезпечить громаді можливість брати участь в управлінні
містом, у визначенні стратегічних пріоритетів розвитку міста, плануванні бюджету міста тощо.
Перетворити Вишгород на інтелектуальний та культурний центр, що використовує потенціал
людського капіталу для розвитку та створення якісних робочих місць
Перетворення Вишгорода на інтелектуальний центр передбачає використання людського
капіталу для його розвитку, а також забезпечення високого рівня життя у місті за рахунок
підвищення цінності інтелектуальної праці. Одним із напрямків цього стане перетворення
Вишгорода на місто із сприятливим кліматом для розвитку ІТ-сектору та широким
використанням IT-технологій в управлінні містом.
Залучити зовнішні і внутрішні інвестиції в місто
Для просування бренду «Вишгород» я розроблю інвестиційну мапу, що міститиме набір
конкурентних переваг та посилів для промоції міста, як у Київській області, так і на
національному й міжнародному рівнях.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
Політика формування інвестиційної привабливого іміджу Вишгорода
Покращені стандарти надання адміністративних і муніципальних послуг для ведення
бізнесу
 Ефективна політика стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу




Використання кращого управлінського досвіду врядування на всіх рівнях управління містом
Зміни в управлінні Вишгородом я впроваджуватиму, використовуючи перевірений часом
досвід європейських міст.
Вкрай необхідно залучити у Вишгород досвідчених національних та закордонних
партнерів для впровадження реформ, набуття необхідного досвіду та здобуття технічної бази.






РОЗБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Освітній стандарт
Медичний стандарт
Стандарт фізичного виховання і популяризація здорового способу життя
Політика розвитку культури
Стандарт безпеки

Відродження колишніх символів міста, зокрема таких як будівля ресторану «Вишгород»,
що стала пам'ятником безгосподарності й байдужості.

Встановити персональну відповідальність міського голови та депутатів міської ради за
прийняття рішень.
Нині система управління містом працює так, що відповідальність за рішення депутатів
міської ради не визначена.
Особисту відповідальність повинен нести міський голова та депутати Вишгородської
міської ради. Робота повинна бути публічною. Тому я введу щомісячні звіти мера про виконану
роботу та поіменні голосування на сесіях Вишгородської міської ради.
У разі, якщо я не виконаю своїх передвиборних обіцянок, громада зможе відкликати
мене з посади міського голови згідно зі ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
яку було доповнено відповідними положеннями після ухвалення закону «Про місцеві вибори».
Запровадити систему електронних петицій до міського голови
Запровадити систему електронного урядування.
Для забезпечення впливу Вишгородців на владу я впроваджу систему електронних петицій
до міського голови. Для цього на сайті Вишгородської міської ради буде створено відповідну
сторінку.
Забезпечити відкритий конкурсний відбір керівного складу структурних підрозділів міської
адміністрації
Усі призначення на управлінські посади повинні відбуватися через відкриті конкурси. Це
дозволить залучити фахових і професійних менеджерів на посади керівників та заступників
структурних підрозділів.
Скоротити кількість неефективних цільових програм
Міські цільові програми, які є інструментом планування видатків на стратегічні цілі розвитку
міста, вже давно не виконують своїх завдань. Необхідно розробити ефективний інструмент,
що замінить їх у системі міського управління. Для цього, на першому етапі, я ініціюю аудит всіх
чинних міських цільових програм Вишгорода на предмет їх доцільності та дотримання
антикорупційних стандартів та проведу громадські обговорення цільових програм з
представниками всіх зацікавлених сторін.
Усі програми, що не пройшли перевірки експертів і громади, буде скасовано.
Наступним кроком ми розробимо прозорий і ефективний механізм бюджетування, який
унеможливить розпорошення активів громади.
Забезпечити ефективне використання земельних ресурсів
У Вишгороді існують недоліки розподілу та функціонального використання земельних
ресурсів. Суть питання полягає в тому, що багато землі відведено для задоволення потреб
підприємств, при цьому у загальній масі надходжень до бюджету, частка за
землекористування доволі незначна. В першу чергу, я проведу аудит всіх договорів оренди
земельних ділянок та запропоную як, механізми вирішення проблем неефективного
використання земель громади, так і перегляд несправедливої орендної плати, якщо така має
місце.
Запровадити антикорупційну політику
Звільнити місцеву владу в Вишгороді від корумпованих посадовців. Колишня влада
зазнала рішучої поразки в суспільстві, але міцно пустила коріння на місцях – у міських та
обласних радах, судах, прокуратурах, органах правопорядку. Очищення влади слід починати
знизу, від коренів, запроваджуючи методи публічного управління, політику прозорого та
відкритого бюджету та створивши громадський орган при міському голові, який буде

складатись з представників громадських організацій, що спеціалізуються на протидії корупції і
буде обиратись на відкритому конкурсі.
Забезпечити розвиток зон відпочинку й спорту.
Основними завданнями на найближчі роки для мера є збільшення кількості дитячих,
юнацьких спортивних секцій в місті Вишгород, забезпечення прозорого фінансування
вишгородських ДЮСШ та профільних спортивних комунальних підприємств, розвиток
зеленого туризму.
Зроблю Вишгород – спортивно-туристичним центром, центром для проведення
чемпіонатів з водних видів спорту, оскільки наше місто має для цього унікальні передумови.
Також, вважаю одним із своїх пріоритетних завдань перетворити Вишгород на центр вело
спорту, побудувавши придатні для цього доріжки і парки, для реалізації згаданого, мною
підписана Декларація "Я за Вело" з простими та вимірюваними кроками, які повинен виконати
кандидат, що став мером міста.
Відчуваючи всю відповідальність за заявлену програму, беру зобов’язання перед
громадою за підтримки нашої команди реалізувати заплановане та діяти виключно в Ваших
інтересах.

