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Андрій Путілов закликав працювати в одній  команді
Що було зроблено новою владою за цей рік на Херсонщині – перед  представниками громади області відзвітував голова облдержадміністрації Андрій Путілов. Серед присутніх у залі – представники районів, громадських організацій, журналісти.  Учасники зустрічі відзначали відсутність помпезності  під час сходу – традиційно керівник області віддає перевагу робочим заходам, після яких зазвичай проводить брифінги для ЗМІ, коли можна поспілкуватися на будь-яку тему, що турбує громаду.
«Сьогодні ми будуємо нову країну, європейську державу. А для побудови такої держави треба змінити існуючу десятиліттями в Україні стару систему», – каже  голова облдержадміністрації Андрій Путілов.
Новою владою Херсонщини протягом минулого року було визначено 13 напрямків роботи  та  затверджено 9 ключових для області концепцій. Створено фундамент для якісних змін у регіоні. Реалізовуватимуться вони як за кошти області, так і держбюджету. 
Серед них - концепція розвитку автобусних перевезень у Херсонській області, утворення національного природного парку «Нижньодніпровський», енергетичний паспорт області, розвиток міжнародного аеропорту «Херсон», модернізація, розвиток та ефективне використання зрошувальних систем Херсонщини, започаткування роботи «гарячої» телефонної лінії облдержадміністрації, розробка системи екстреної медичної допомоги для мешканців усіх районів, розвиток масових видів спорту, система управління твердими побутовими відходами, розвиток Азово-Чорноморського узбережжя Херсонщини та налагодження якісного надання адміністративних послуг для громадян.
Турбуємося про оборону
Та найперший напрямок, над яким і наразі продовжує працювати облдержадміністрація – це обороноспроможність Херсонщини.
Під час звіту Андрій Путілов, передусім,  подякував нашим Героям, які бережуть мир та порядок в Україні, завдяки яким ми можемо працювати, радіти життю, будувати нову країну. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих вояків. Голова ОДА  згадав полеглого під Іловайськом командира батальйону «Херсон» Руслана Сторчеуса, який сказав своїй мамі, що йде добровольцем для того, щоб війна не прийшла на Херсонщину. 
Голова Херсонської області запевнив, що ситуація у регіоні спокійна і стабільна. За його словами, Херсонщина готова до відбиття агресії – є вояки, необхідна техніка, фортифікаційні споруди, створена протиракетна оборона. "У випадку настання часу "Ікс", ми готові до будь-якої ситуації, до відбиття будь-якої агресії", - ще раз наголосив голова ОДА пізніше на прес-конференції. 
А рік тому, у вересні, новій владі довелося нагально вирішувати питання облаштування військових, які дислокуються на Херсонщині. До холодів треба було підвести електроенергію, забезпечити військові підрозділи дровами, харчуванням. 
«Ми провели 20 засідань Ради оборони у районах, де вирішували проблеми військовослужбовців, питання їх щоденного перебування на службі», - відзначив голова ОДА. 
Ініційоване створення військових комендатур, у районах, де найбільша кількість військових.
Почали відновлювати бомбосховища, щоб  люди могли знайти прихисток, у разі необхідності. Проводили інвентаризацію захисних споруд, відновлювали ті об’єкти, які були перепрофільовані або навіть знищені. Тут за 9 місяців зроблено  більше, ніж за 5 попередніх років. Повернули, наприклад, у Херсоні бомбосховище, яке ТРЦ «Фабрика» «закатав» в асфальт. У 2015 році було проінвентаризовано 165 захисних споруд. По 12 були подані позови до суду, 7 з них були задоволені на користь держави. 
Здоров’я, спорт, соціальні проекти

На даний час в області на бюджетні кошти створюється нова система швидкої медичної допомоги, будується диспетчерська «Швидкої» в Херсоні, розробляється проект у страховій медицині, що буде реалізований на базі залізничної лікарні. В області  забезпечено безкоштовне медичне обстеження жителів, які воювали в зоні АТО. Ведуться роботи по створенню єдиного логістичного центру для медичної реабілітації і оздоровлення воїнів. «Наш обов`язок забезпечити медичне обстеження кожного бійця після ротації, щоб бути впевненими у стабільності їх морального та фізичного стану. Адже це ті люди, які допомагають нам наближати час розквіту держави й стабільності у суспільстві», - відзвітував Андрій Путілов. 
Для забезпечення роботою демобілізованих бійців АТО на Херсонщині працює соціальний проект «Шериф». З ініціативи облдержадміністрації створено обласне комунальне некомерційне соціальне підприємство «Оберіг» для допомоги військовим і членам сімей загиблих воїнів. Нова адміністрація Херсонщини вирішила також серйозно зайнятися розвитком масового спорту в регіоні  – цьогоріч в нього вклали удвічі більше коштів, ніж торік. Сформовано  електронну Спортивну карту області, на якій можна побачити стан і кількість всіх спортивних об'єктів. Основне завдання - не допустити їх знищення і займатися відновленням наявних. 

Децентралізація: рух вперед
Не обійшли стороною й питання децентралізації, відзначили, що  на Херсонщині вже утворено об`єднану Кочубеївську територіальну громаду.
За словами очільника області, процес децентралізації призведе до стабілізації макроекономічних показників у районах і люди на місцях матимуть змогу самостійно вирішувати проблеми інфраструктури, вільно користуючись коштами місцевого бюджету.
Уже перші результати дала бюджетна децентралізація. Місцеві бюджети додатково за рахунок збільшення повноважень отримали понад 289,5 млн гривень. В окремих громадах перевиконання склало до 300 відсотків. У середньому ж показник перевиконання місцевих бюджетів 126 відсотків. Це гроші на ремонт доріг, освітлення, на бюджетну сферу. І це тільки початок процесу децентралізації.
Херсонщина б’є рекорди 
«Протягом року ми, як мантру, повторювали, що на Херсонщині мирно і спокійно, робили все, щоб довести, що ми - безпечний регіон. Хоча ще до Нового року 8 кілометрів території Генічеського району були окуповані російськими військами», - відзначає керівник області. Повірили нам туристи, які зазвичай не їдуть туди, де є небезпека. Ми прийняли більше 3 млн туристів – українських та закордонних. Так, відпочивальників  із Білорусії, у порівнянні з минулим роком, було на 40% більше. А гостей із Львівської та Тернопільської областей – на 80%. 
В області  відчули безпеку і аграрії -  з площі 721 тисяч гектарів намолочено найбільший валовий збір ранніх зернових культур, за часи незалежності України, - 2,371 млн тонн при середній врожайності 32,8 ц/га, або на 425 тис. тонн більше минулого року при урожайності 26,9 ц/га. В області зібрано 1282,3 тис. тонн овочевих культур - це перше місце в державі, 13% від всього врожаю по Україні.
Автобуси – в кожне село
Нова влада взялася за вирішення "вічних" проблем.  В області 9% сільських населених пунктів області не мають автобусного сполучення з районним і обласним центрами, 18% обслуговуються нижче соціальних нормативів по регулярності та кількості рейсів. Низька регулярність виконання рейсів. Найнижча регулярність в Іванівському (67%), Нижньосірогозькому (78%), Бериславському (70%), Новотроїцькому (72%), Горностаївському (68%) районах області.
Як відзначив голова ОДА, недотримання графіків, старі автобуси – все це результат відсутності контролю і застарілих, складених не для пасажирів, а для зручності перевізників умов конкурсів на право обслуговувати маршрути. Так було роками і це всіх влаштовувало: і тодішню владу, і перевізників. Пасажира ніхто не питав. Нині влада розробила Концепцію розвитку автобусних перевезень у Херсонській області. «Ми ламаємо цю систему і пропонуємо перевізникам включатися і довести, що вони готові працювати в нових умовах, готові впроваджувати систему контролю, готові брати участь у конкурсі за новими правилами. Йдеться, зокрема,  про встановлення системи навігації, а, відповідно, отримуємо контроль за  рухом автобусів. Процес йде складно і повільно, проте робота триває», - визнав Андрій Путілов. 
Аеропорт «Херсон»: нові можливості 
Для того, щоб розширити туристичні можливості та зацікавити потенційних інвесторів, в області розвивають міжнародний аеропорт «Херсон». Новій владі Херсонщини за рік своєї роботи вдалося відновити на цьому вкрай важливому для регіону підприємстві регулярні авіарейси – як за кордон, так і по Україні. І це при тому, що в реконструкцію і модернізацію даного аеропорту, за словами Андрія Путілова, вкладено поки що менше 10 млн гривень, при необхідних 500-та мільйонах. Вкладені кошти – це кошти  обласного бюджету Херсонщини. А Кабмін виділив з фонду регіонального розвитку для херсонського аеропорту 54 мільйона гривень.
І як результат – 15 жовтня 2014 року провідна турецька авіакомпанія «Turkish Airlines» здійснила свій перший регулярний авіарейс із Стамбула в Херсон. Із кінця березня 2015-го «Turkish Airlines» здійснює авіарейси Стамбул-Херсон-Стамбул щоденно. А 10 липня 2015 року українська авіакомпанія «Мотор Січ» розпочала регулярні пасажирські авіарейси за маршрутом Київ-Херсон-Київ, і виконує їх наразі тричі на тиждень. Станом на 1 вересня 2015 року на маршруті Стамбул-Херсон-Стамбул перевезено понад 38 тис. пасажирів, а на маршруті Київ-Херсон-Київ – понад 650 пасажирів.
Стратегічне завдання - це зберегти цей потік і приступити до створення комфортних умов для відпочинку, поліпшити сервіс, навести порядок в курортних зонах. 
Військові замовлення для наших підприємств 
У квітні 2015 року, за ініціативи Андрія Путілова, було підписано Меморандуму про розширення співпраці ДК "Укроборонпром" з підприємствами Херсонської та Миколаївської областей. Вже є конкретні результати - підприємства Херсонщини отримали військові замовлення.
"Хотілось би відзначити роботу, яку ми проводимо з концерном "Укроборонпром". В результаті підписання 30 квітня меморандуму про співробітництво, машинобудівні підприємства області отримали військові замовлення. Бериславський машинобудівний завод поставляє комплектуючі на Житомирський бронетанковий завод. Фірма "Монада" виготовляє бортові комп'ютери та обладнання для військової техніки. Каховський завод електрозварювального устаткування випускає мобільні ремонтні майстерні", - сказав Путілов.
Він також розповів, що херсонське підприємство "Швейна фабрика "ВіД" отримало замовлення на пошиття форми для Національної гвардії України і нової поліції України.
Державні інвестиції на будівництво та розвиток
	Цього року, завдяки конструктивній роботі і взаємодії з народними депутатами-мажоритарниками, Херсонщина отримає із фонду регіонального розвитку 104,9 млн гривень на фінансування інфраструктурних проектів, на реконструкцію об’єктів бюджетної сфери. Вперше така сума надійде на вирішення нагальних проблем області. Ще це 43 млн  з Державного екологічного фонду.
Найбільш знакові об'єкти, на які  будуть спрямовані кошти:
- Місто Каховка - капремонт дорожнього покриття вулиць Мелітопольської і перша черга вулиці Першотравневій на загальну суму 3 млн гривень;
- Село Роздольне Каховського району - будівництво та реконструкція системи каналізації на загальну суму 4,2 мільйона гривень;
- Смт Верхній Рогачик отримає понад 7 мільйонів гривень на будівництво спорткомлексу на місці кінотеатру;
- В смт Новотроїцьке буде реконструйовані системи водопостачання на загальну суму понад 2  млн гривень;
- В селі Новодмитрівка Іванівського району буде капітально відремонтовано систему водопостачання на загальну суму 4,2 мільйона гривень;
- У школі села Музиківка Білозерського району буде проведено капремонт системи опалення та модернізована котельня на суму 1,4 мільйона гривень;
- На місто Херсон буде направлено 13,7 мільйона гривень. Зокрема,  на реконструкцію спорткомплексу в мікрорайоні Корабел, на реконструкцію очисних споруд у селищі Наддніпрянське, на ремонт і будівництво їдальні в Херсонському державному університеті.
- В Залізному порту Голопристанського району і в Бериславі будуть реконструйовані очисні споруди на суму 43 млн гривень.
Фундамент є – працюймо разом!
	Багато ще треба зробити – наразі лише закладений фундамент якісних змін в області, відзначив керівник області. Та закликав працювати однією командою, об’єднавши зусилля влади, громадськості та бізнесу. 


