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Якісна освіта, достойна робота,
дороги європейського рівня,
енергетична незалежність, чесні
та некорумповані управлінці –
таке місто нової формації почали
створювати полтавці. Ініціативні
мешканці міста об’єдналися
у Відкриту громадську платформу
«Нова Полтава». Команду, де
важливі ідеї стають реальністю.
Стор. 2

Полтавці знайшли спосіб знищити
побутову корупцію

80 кілометрів європейських доріг –
замість розбитих полтавських вулиць
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Лев Жиденко:
«Місто зможе змінити
тільки спільна
ініціатива людей»
За останній рік в Україні відбулися кардинальні зміни. В політичній,
економічній та соціальній сферах. На жаль краще жити українці так
і не почали. Звісно, все можна списати на війну. Але й багато гарних
ініціатив не знаходять підтримки. Тому люди почали об’єднуватися в
громадські організації і власними силами змінювати країну. Полтава – не
виключення. В нашому місті з’явилася Відкрита громадська платформа
«Нова Полтава» – це команда ініціативних людей, які поставили собі
за мету зробити Полтаву кращим містом в Україні. Про перспективи
розвитку нашого міста розповів Лев Жиденко, ідейний натхненник цього
руху, депутат Полтавської обласної ради.
– Пане Лев, я чув, що ви розпочинаєте абсолютно новий для України проект. Навіть зібрали
команду ініціативних людей.
– Одразу зауважу – це не проект. Це – громадська платформа, абсолютно відкрита
для всіх полтавців. Так, дійсно, мені вдалося сформувати команду ініціативних людей,
з якими ми вже зовсім скоро презентуємо в
Полтаві перший в країні «відкритий офіс».
Головна його ідея полягає в тому, що це
відкритий, в усіх розуміннях, простір для роботи різнопрофільних експертів над програмою
розвитку нашого міста. Це шанс для багатьох
полтавців реалізувати свої ідеї, на які влада не
хоче звертати увагу.
– Це цікава ідея. Розкажіть докладніше, що
саме планує робити «Нова Полтава»?
– Залюбки. По-перше, у відкритому офісі
«Нова Полтава» будуть створені експертні
робочі групи за напрямками: соціальна сфера, інфраструктура міста, бізнес. Вони будуть генерувати ідеї для розвитку Полтави та
реалізовувати їх.
По-друге, нажаль, сьогодні для більшості
полтавців не діють соціальні ліфти. Людям, у яких
немає «блату», але є розуміння того, що і як робити, важко пробитися. У нас вони таку можливість
отримають. «Нова Полтава» стає справжнім
соціальним ліфтом. Його двері відкриті для всіх.
Це місце, куди можна прийти, запропонувати і
реалізувати. Ми готуємо справжню команду сучасних професіоналів, чесних, відкритих. Допомагати в цьому будуть експерти з великим
досвідом роботи.
– Скільки потрібно буде часу, щоб Відкрита
громадська платформа «Нова Полтава» почала працювати, генерувати ідеї та втілювати їх у
життя?
– Цей процес вже запущений. Наведу вам
кілька прикладів. Сьогодні команда тих людей,

які вже долучилися до нас, працює над планом
розвитку Полтави на 5 років. І вже є суттєві результати.
Ось, наприклад. Незважаючи на порівняно
високу заробітну плату, нафтова і газова галузь Полтавщини нині переживає кадровий голод. Вкрай не вистачає фахівців високого рівня: інженерів, буровиків, геодезистів,
геологорозвідників, проектантів, енергетиків.
Нафтогазовим компаніям доводиться запрошувати на роботу людей з інших областей, а то й
країн. І це в той час, коли у нас в Полтаві великий
рівень безробіття.
Проблему можна вирішити. Ми маємо Полтавський нафтовий геологорозвідувальний
технікум. Відповідно до нового бюджету країни,
його планують передати на баланс міста. Але
це фактично означає його закриття, адже бюджет не витримає додаткового навантаження. Ми
знаємо, як врятувати скарбницю міста, зберегти
технікум, працевлаштувати нашу молодь та допомогти нафтовій галузі.
– Це актуальна тема для полтавців. Хто може
в цьому допомогти?
– Я спілкувався з нафтовиками Полтавщини і
вони підтвердили свою готовність спільними зусиллями перетворити технікум на сучасний навчальний заклад. Вони будуть якісно готувати
фахівців для себе і готові в це вкладати гроші. В
новому навчальному закладі будуть використані
всі сучасні навчальні технології, буде створена
інноваційна виробнича база.
Я вам більше скажу, створити такий навчальний заклад нам допоможуть і закордонні
фахівці. Я вже заручився підтримкою посла Канади в Україні, який запевнив, що його країна готова передати нам всі освітні технології, які допоможуть готувати в Полтаві висококласних
спеціалістів.
В результаті ми заохотимо нафтові компанії,
які працюють у нас, але зареєстровані в Києві
і там сплачують податки, повернутися до
Полтави. Ми даємо їм кваліфіковані кадри, вони
Відкрита громадська платформа «Нова Полтава»

сплачують податки в наш бюджет. Таким чином
ми одним пострілом вб’ємо двох зайців: забезпечимо молоде покоління якісною освітою та роботою і принесемо в казну міста сотні мільйонів
гривень. А саме місто буде розвиватися, не просячи у когось грошей, а заробляючи на свої потреби своїми ж силами.
– Наскільки мені зрозуміло, це тільки один із
напрямків вашої роботи?
– Безумовно! Наша команда зараз працює
над ще однією, не менш цікавою, ідеєю розвитку міста.

“Кожна ідея, яка запропонована
та буде реалізована командою
«Нова Полтава», дозволить
зробити наше місто
найкращим в Україні”

Ми хочемо зробити все можливе, аби Полтава стала центром медичного туризму в
країні. Адже в нас найкраща стоматологічна
академія в Україні. Вже сьогодні до нас
приїжджають люди з багатьох куточків країни
лікувати зуби. Бо це вигідно. Уявіть собі, при
правильній рекламі та організації такий туризм може набути дуже великих масштабів.
Для міста це означає, що витрачати кошти наші гості будуть в Полтаві і не лише на
стоматологію. Їм потрібно десь жити, щось
їсти, відпочивати. Тобто одночасно буде розвиватися інфраструктура міста: з’являться нові
готелі, заклади культури, побутового обслуговування. Це все робочі місця для полтавців.
Ремонт доріг
Наповнення
міського бюджету
Розбудова
інфраструктури міста
Розвиток
стоматологічного туризму
Створення
нових робочих місць

Ін іц іат и

ва

Забезпечення енергетичної
незалежності Полтави
Підвищення соціальних стандартів
та рівня життя полтавців
Створення ВНЗу з підготовки високопрофесійних
кадрів для нафтогазової промисловості
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І це тільки декілька ідей. Ще є багато напрацювань і щодо безперебійного забезпечення полтавців електричною та тепловою
енергією, розвитку та відродження підприємств.
Врешті решт кожна ідея, яка запропонована та
буде реалізована командою «Нова Полтава»,
дозволить зробити наше місто найкращим в
Україні.
– Тобто ви пропонуєте полтавцям разом з
вами почати розвивати своє місто?
– Я впевнений, що у людей безліч пропозицій,
які можуть зробити Полтаву ще кращою. Тому я
запрошую всіх небайдужих полтавців долучатися до нас. Пропонувати свої ідеї, розвивати їх
разом з нами і втілювати в життя. Приєднуйтесь.
Для нас головне, щоб ви хотіли щось змінити та
змінюватися разом з Полтавою.
– Але це неможливо зробити без кардинальних змін у всіх галузях нашого життя. Як ваша
команда буде долати цю перепону?
– Як я вже казав, відсутність професійних
кадрів – ось головна проблема, яка не дає нашому місту розвиватися. Але для цього ми і створили Відкриту громадську платформу «Нова
Полтава», ідея якої полягає в тому, щоб знайти,
підготувати та постійно розвивати професійні
кадри.
Подібна практика пошуку спеціалістів добре
себе зарекомендувала в інших країнах, таких як
Польща, Естонія, Литва, Латвія, Грузія. Їх досвід
дає нам великі сподівання, що саме ініціативні,
патріотично налаштовані люди, не розбещені
владою, зможуть дійсно пропонувати нові ідеї
та працювати виключно на благо своєї громади.
– А для чого вам все це?
– Наше місто зможе змінити тільки спільна
ініціатива людей. Тому я і прийняв рішення,
озброївшись досвідом успішних іноземних країн
та заручившись підтримкою полтавців, спробувати щось змінити.
Нам потрібно всебічно розвивати наше місто,
починаючи від доріг і закінчуючи розширенням
мережі шкіл та дитячих садочків. І ось тут на допомогу нам прийдуть ініціативні люди, які будуть
долучатися до Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава». Я впевнений, що об’єднавшись,
громаді Полтави під силу провести кардинальні
зміни. Запрошую всіх до співпраці.
Роман Музиченко
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кілометрів доріг європейського рівня
в Полтаві – це реальність
За 5 років місто може побудувати мережу якісних та надійних доріг.
На всі роботи Полтава буде заробляти сама. А полтавці, за допомогою
відеокамер, контролюватимуть хід будівництва та ремонту.
тому, хто обіцяє вибити мільярди зі столиці та
вже в цьому році відремонтувати дороги. Один
кілометр найдешевшого і не дуже якісного ремонту в Україні коштує понад 2 млн. грн. Загалом,
на ремонт всіх доріг в нашій державі, потрібно
майже 40 млрд. грн. А ми всі прекрасно знаємо,
яка ситуація сьогодні в країні. Тому в найближчі
роки на автодороги нам не дадуть ні копійки.

фото з сайту http://varlamov.me

Нещодавно швейцарська організація «Все
світній економічний форум» оприлюднила данні, згідно з якими Україна потрапила в
п’ятірку країн з найгіршими автомобільними
дорогами у світі.
На думку українських водіїв, які склали свій
власний рейтинг, найгірша ситуація з дорогами
в Житомирській, Тернопільській та Полтавській
областях.
Лише ініціатива полтавців
Що ж до Полтави, то ні для кого з нас не
секрет, що дорогами те, по чому ми їздимо, назвати складно. В минулому році замість ремонту на певних вулицях міста просто обмежили
швидкість руху через жахливі вибоїни. Масла
у вогонь кожного разу доливають і снігові замети. Лише з 29 на 30 грудня у місті випала

місячна норма снігу, який ніхто вчасно не прибирав.
Не прибраний сніг, до речі, руйнує не
тільки нерви водіїв, але й дороги Полтави. Лід
замерзає в тріщинах на дорозі і розширює їх.
А весною ми отримуємо нові ями і дороги, як
після бомбардування.
Ініціативні мешканці Полтави, які долучилися до Відкритої громадської платформи «Нова
Полтава» впевнені, що з таким підходом до роботи, який останні роки практикують дорожні
служби, дороги відремонтувати не вдасться
ніколи. На їхню думку, дорожники застрягли
далеко в Радянському Союзі і замість того, аби
шукати нові підходи, як змінити ситуацію, чекають подачок із Києва.
В «Нова Полтава» зазначають, що полтавцям потрібно бути реалістами. Не можна вірити

Місто заробляє – місто контролює
Втім, ситуація не безнадійна. Вихід запропонували активісти Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава». В першу чергу
потрібно викорінити корупцію в дорожньому
господарстві.
Мешканці міста разом з «Нова Полтава»
дійшли висновку, що потрібно створювати групи так званого громадського контролю. До них
увійдуть як звичайні полтавці, так і нові депутати. Вони відповідатимуть за певну ділянку дороги і прийматимуть роботи дорожників після
ремонту. Окрім того, є пропозиція встановлювати на всіх асфальтоукладальних машинах
відеореєстратори. Це копійки у порівнянні з
грошима, які вдасться використати за призначенням, виключивши корупцію.

Нові управлінці та контроль
з боку громадськості
є запорукою того,
що в Полтаві з’явиться
80 км доріг європейського рівня
Відеореєстратори будуть записувати весь
процес роботи і транслюватимуть все в прямому ефірі на сайті міської ради. Це дасть
можливість громаді міста самій слідкувати за

ходом робіт. Всі записи будуть зберігатися в
архіві. Якщо десь буде помічено, що робітники
«халтурять», запис стане аргументом для
прокурорської перевірки. А через суд громада міста змусить дорожні компанії власним
коштом все переробляти. І от коли дорожники почнуть боятися відповідальності та контролю громади, якість їх робіт буде відповідати
європейським стандартам. І вже за 5 років нам
вдасться досягти цілі, поставленої Відкритою
громадською платформою «Нова Полтава» –
готові 80 кілометрів якісних та довговічних
доріг в місті.
Встановлення відеореєстраторів на міську
комунальну техніку дозволить полтавцям забути і про невивезений з міста сніг. Таким чином
можна буде виключити одну з причин руйнування доріг. Якщо прислухатися до ініціатив
активістів платформи «Нова Полтава» і поставити на машини камери, то ніхто з чиновників
задля особистої вигоди не відправить трактори чистити приватні території. Люди наживо
зможуть побачити де, а головне, скільки часу,
працює та чи інша машина.
Поборовши корупцію та лінощі чиновників,
заробити гроші на ремонт доріг місто зможе і власними силами. Для прикладу, тільки в
минулому році підприємці принесли в бюджет Полтави близько 1 мільярда гривень.
Після реалізації проектів, запропонованих
Відкритою громадською платформою, цю суму
вдасться збільшити в кілька разів. Але заробити гроші – це ще не все, треба їх грамотно витратити. Тому нові управлінці та контроль з боку громадськості є запорукою того,
що протягом 4-5 років в Полтаві з’явиться
80 кілометрів доріг європейського рівня.
Тарас Попов

про наболіле

Корупцію потрібно долати передусім
на побутовому рівні
Хабарництво – одна з найстрашніших хвороб нашого суспільства.
Подолати її так само складно як і вилікувати рак. Але це можливо. І
починати потрібно з найнижчих ланок корупціонерів. Експерти Відкритої
громадської платформи «Нова Полтава» готові запропонувати рішення
проблеми для подальшого суспільного обговорення .

Сьогодні дуже багато говорять про
необхідність боротьби з корупцією. Для цього
навіть створили Національне антикорупційне
бюро. Безумовно, ніхто не буде заперечувати,
що негайні дії дуже потрібні. Якщо звернутися
до полтавських реалій, то прикладом боротьби
є затримання керівника ДАЇ Полтавщини.
Приклад гарний, але поодинокий. Загалом
корупціонерів високого рангу у нас затримують вкрай рідко. Тому потрібного ефекту від
цього замало. Експерти «Нова Полтава» пропонують розгорнути масштабну війну з побутовою корупцією. Адже саме вона найсильніше
б’є по людях. З нею ми стикаємось майже щоденно, відвідуючи ЖЕКи, лікарні, школи, дитячі
садочки та багато інших місць, де доводиться
неофіційно доплачувати за послуги.

Експерти «Нова Полтава»
пропонують розгорнути
масштабну війну
з побутовою корупцією
«Побутову корупцію породжують кілька
причин. В соціальній, комунальній та інших га-

лузях, що стосуються щоденного життя громади, люди, які беруть хабарі, вимушені так вчиняти, адже елементарно не вистачає зарплати навіть для сплати комунальних послуг та
придбання їжі. Метод упередження простий:
підвищити рівень оплати праці до адекватного, надавати компенсації у нематеріальний
сфері (послугами, пільгами тощо). Цього
можна досягти шляхом оптимізації кількості
та якості кадрів», – ділиться думками Юрій
Федоренко, експерт-аналітик
Відкритої
громадської платформи «Нова Полтава»,
помічник-консультант народного депутата
Ольги Богомолець.
Експерт зазначає, що в корупційній
піраміді потрібно «виключити» найнижчу ланку, тоді схема втрачає ефективність.
Якщо унеможливити корупцію на найнижчому рівні, тоді не буде фінансового живлення
для вищого рівня. А для цього потрібно ввести декларацію витрат не лише депутатів чи
міністрів, а й керівників усіх рівнів, задіяних
в соціальній галузі. Наприклад: головні лікарі,
директори шкіл, керівники ЖЕКів, комунальних підприємств та інші можновладці
міського рівня.
Але головним фактором боротьби і
профілактики має бути невідворотність по-

підвищення
зарплати

жкГ

підвищення рівня
правової освіти

освіта
знищення
найнижчої ланки
хабарників
адмін послуги
( пенсії, довідки )
медицина

Побутова корупція
карання. Передусім для цього потрібно
організувати ефективну систему роботи правоохоронних органів. Це можливо. Одним з
очевидних варіантів є контроль громади, наприклад, фінансовий механізм – заробітну
платню має платити територіальна громада. Відповідно напрошується створення
муніципальної міліції.
Не менш важливою є судова гілка влади...
Але це тема для окремого діалогу .

невідворотність
покарання

МЕТОДИ БОРОТЬБИ
«Основою боротьби з побутовою корупцією має стати поява управлінців нової
формації: успішних, молодих, чесних,
відповідальних, фахових. Людей, які готові
працювати для Полтави та полтавців. Саме
це ми ставимо собі за головну мету. Нова
Полтава потребує нових людей», – зазначив
експерт Юрій Федоренко.
Світлана Полтавець
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Полтаві потрібні не тільки робочі руки,
а й комп’ютерні генії
Заробити на хліб з маслом стає все важче. Що з роботою у полтавців
та на яких професіоналів на ринку праці найбільший попит?
Молодий і безробітний
Статистика вказує на те, що найважче
влаштуватись на роботу молоді. Практично всі керівники хочуть мати досвідченого
працівника. Професіоналів-початківців на
роботу беруть одиниці. Втім, як показує
досвід, за таку довіру вчорашні студенти платять золотою монетою. «Три роки тому я шукала місце для проходження переддипломної
практики в Полтаві. Але нічого не вийшло. Тоді була змушена переїхати до столиці
і там ледь вмовила начальника відділу одно-
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го з банків, аби він взяв мене на роботу. Тепер
там працюю старшим касиром. Дуже вдячна
керівникові, що тоді повірив у студентку, дав
мені шанс», – розповідає 24-річна Олена Ковтуненко з Полтави.
Спеціалісти з підбору кадрів запевняють:
проблема безробіття серед молоді полягає у
тому, що студенти обирають професії так званих «білих комірців» (економісти, юристи,
фінансисти). Натомість такими працівниками
місцевий ринок перенасичений. Ніхто не хоче
опановувати робітничий фах. Втім, дарем-

но! Насправді Полтаві дуже потрібні люди,
які вміють вправлятись з інструментом, робити ремонти, знають технологічне устаткування
та розуміються у нафтогазовій галузі.
У Полтавському регіональному центрі
зайнятості розповідають, що на Полтавщині
близько ста підприємств, які пов’язані з нафтогазовою галуззю. А з працівниками – біда.
Спеціалістів у цій справі дуже мало.
Проблема ще й у тому, що таких
спеціалістів не вчать так, як вимагає сучасний ринок. У місцевому навчальному закладі
техніка й технології застарілі, підручники також. Полтаві потрібен заклад, який буде навчати нафтогазовій справі за сучасними стандартами.

кількість безробітних
У 2014 році у Полтаві налічувалось 2,5 тисячі зареєстрованих безробіт
них. Це на вісім відсотків більше, ніж у 2013 році. На одне вільне
робоче місце претендує троє полтавців. Серед тих, хто шукає роботу,
більшість – жінки, майже 60 відсотків. І молодь до 35 років –
трохи більше 50 відсотків.
За інформацією Головного управління статистики у Полтавській області
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Нове навчання
У Відкритій громадській платформі «Нова
Полтава» добре знають про нестачу робочих рук для нафтогазової галузі. Тому взялися
вирішувати це питання одним з перших. Вже
йде робота над серйозним проектом – створення у Полтаві найсучаснішого закладу освіти
в Україні, який буде випускати спеціалістів
нафтогазової галузі. У розробці програми та
викладанні братимуть участь досвідчені експерти галузі. В навчальній програмі будуть запроваджені найсучасніші закордонні
технології.
Експерти Відкритої громадської платформи
розуміють, що мало хто може дозволити собі
навчання за кордоном. Тому вважають створення закладу європейського рівня у Полтаві
дуже важливою справою для того, щоб наша
молодь мала змогу отримати освіту найвищого
рівня і гарну роботу.
Підприємці та айтішники
Досвід успішних міст України та
європейських містечок доводить: малий і
середній бізнес – запорука фінансового добробуту. Чим більше полтавців будуть розвивати власну справу, тим більше земляків будуть
мати роботу, а місцевий бюджет стане багатшим. Тому так важливо саме зараз підтримати
всіх ініціативних полтавців, які прагнуть діяти,
розвиватися, працювати. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо спільної мети – зробити Полтаву найкращим містом України. Аномальною зоною, яка зможе сама заробляти на
своє утримання та розвиток. Місцем, звідки не
захочеться їхати.
Інформаційні технології – ось та ніша, в якій
полтавці також можуть зайняти гідне місце. У
цій справі гарним прикладом стане досвід
Львова. Місто більше п’яти років вважається
лідером в галузі розробки комп’ютерних програм. Тобто компанія-замовник може розташовуватись в США чи Польщі, а обслуговувати її будуть в Полтаві. Це значить, що податки будуть надходити до місцевого бюджету, а
зароблені гроші будуть витрачатися в Полтаві.
Зоя Єфимович

ЗНАЙОМТЕСЬ

НАШ ЕКСПЕРТ

Олександр Кутас

«Ми чекаємо ініціативних та енергійних полтавців. «Нова Полтава» –
це платформа для тих, хто готовий навчатися, створювати стратегії розвитку та реалізовувати їх. Пройшовши школу Відкритої громадської
платформи, людина отримає широкі перспективи: можливість залучати
фінанси на реалізацію проектів чи стати керівником нової формації –
надією нашого міста на краще життя. Нам важливе бачення полтавців
щодо розвитку соціальної сфери, інфраструктури міста, бізнесу».

Ми пропонуємо:
•
•
•
•
•
•
•

відкритий соціальний ліфт
самостійність та відповідальність
навчання у найкращих експертів
роботу в креативному колективі
можливість обміну досвідом
реальну участь в розвитку Полтави
стажування в Вінниці, Львові та Європі
Реалізуйте себе з нашою підтримкою.
Саме з вашою допомогою Полтава стане найкращим містом в Україні.
Прийдіть і спробуйте.

Ми чекаємо вас. тел.: (050) 80 – 90 – 100
Замовник: БФ «НОВА ПОЛТАВА», м. Полтава вул. Пушкіна, 40.
Друк: ФОП “Давидов В.О.” Зам. №1520. Тираж: 90000 прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.
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Головний координатор
Відкритої громадської платформи «Нова Полтава».
Старт-ап експерт, один з найкращих професіоналів в галузі
організації проектних команд.

