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Парламентські та місцеві вибори в Україні, що відбулися 26 березня 2006 р., вперше проходили за пропорцій-
ною системою в умовах зростання політичної конкуренції, протистояння регіональних еліт, пошуку нової ролі та 
місця політичних партій, бізнесу, громадських організацій, засобів масової інформації в умовах, близьких до 
демократичного виборчого процесу. Місцеві ради, утворені в результаті цих виборів, стали одночасно вираз-
никами політичних уподобань населення різних регіонів України, спроможності регіональних політичних та 
економічних еліт шукати та знаходити можливості для представлення своїх інтересів у владі,  а також осеред-
ками гострих протистоянь на ґрунті партійно-політичних, тарифних, земельних і майнових питань. Стали оче-
видними не лише проблеми непрозорості влади, кадрові недоліки, відсутність якісного прогресу у відносинах 
влади та громадськості, але й гострий брак діалогу, співпраці чи дискусії між політичним середовищем та гро-
мадянським суспільством. Результати виборів зафіксували вузьку орієнтацію місцевих політичних лідерів на 
забезпечення інтересів власних чи близьких  економічних груп і велику залежність від центрального партійного 
керівництва, що за умов відсутності внутріпартійних дискусій та дебатів стало помітним гальмом у розвитку 
демократичних традицій та партійної системи, процедур публічної політики та ухвалення рішень. Місцеві ЗМІ 
виконували і продовжують виконувати роль «візитних карток» і «слухняних рупорів» окремих політиків-бізнес-
менів чи політико-економічних середовищ, не набуваючи ні нової якості висвітлення життя громад і регіонів, 
ні належного рівня довіри, що робить їх абсолютно неконкурентноздатними, особливо порівняно з національ-
ними ЗМІ. Якісно не змінилися форми активності громадськості як у форматі НУО, так і в інших проявах грома-
дянського суспільства.

Результати виборів у тісному переплетінні з величезною потребою децентралізації, посилення місцевого 
самоврядування, реалізації потенціалу самоврядної енергії «коренів трави» ставлять Україну перед багатьма 
викликами. Помітно зростає інтерес до регіональної політики, що стає «пальним» для загальнонаціональних 
політичних змагань, з’являється політична конкуренція на рівні регіонів, між інститутами влади в регіонах. Най-
гостріше проблема політичної конкуренції та якості політичних партій стоїть саме на рівні обласних, районних 
та міських рад, цим пояснюється ухвалення Верховною Радою України 12 січня 2007 р. закону, що запровадив 
недемократичний (швидше тоталітарний) принцип відкликання депутатів місцевих рад, відомий як «імператив-
ний мандат». А розведення місцевих та національних виборів у часі викличе суттєве підвищення інтересу до 
місцевої політики, до місцевих виборів, які ставатимуть індикатором популярності політичних партій, лакмусо-
вим папірцем для визначення підтримки тих чи інших ідеологій та  програмних платформ. Для оцінки національ-
них соціально-політичних процесів методологічно правильно брати за основу моніторинг регіональних подій, 
регіональних суспільно-політичних процесів.

Якісно оцінити Україну за рік після виборів – означає дослідити, проаналізувати та підсумувати суспільно-
політичні зміни і процеси у регіонах України за останній рік. Відродження справжнього народовладдя має роз-
початися на низових місцевих рівнях і вже потім якісно вплинути на національний рівень. 

Наведений вище перелік викликів та потреб змусив Лабораторію законодавчих ініціатив вивчати досвід 
моніторингу та аналізу регіональної політики та розвитку  і започаткувати проект «Україна: рік після виборів. 
Моніторинг регіонів», який за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» був реалізований консорціу-
мом НУО у складі Лабораторії законодавчих ініціатив, Громадянської мережі ОПОРА та Комітету вибор-
ців України.

У реалізації проекту також брали участь регіональні партнери: Центр політичного аналізу та виборчого консал-
тингу (Луцьк), Центр досліджень регіональної політики (Суми), Слобожанський регіональний центр (Харків).

Проект здійснювався у 10 регіонах: Вінницькій, Волинській, Донецькій, Львівській, Одеській, Сум-
ській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях України і включав у себе підготовку 
регіональних доповідей, проведення регіональних презентацій та обговорень, підготовку аналітичних висно-
вків та узагальнень. Реалізація проекту супроводжувалася висвітленням результатів моніторингу численними 
регіональними засобами масової інформації, різноманітними методологічними семінарами за участі експертів 

ПЕРЕДМОВА
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Московського центру Карнегі, представників аналітичних установ та громадських організацій Вірменії та Мол-
дови.  

Усі регіональні звіти готувалися та обговорювалися за єдиною методологічною матрицею, що базувалася 
на чотирьох розділах (влада і політика, громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, бізнес-клімат) і включала в 
себе 21 ключову позицію (детальна методологія проведення регіонального моніторингу на сторінці 8). 

Ми щиро сподіваємося, що проект «Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів» і це видання ста-
нуть відправною точкою для незалежного періодичного моніторингу регіонів з використанням різноманітних 
експертних інструментів та методик. Потреба у таких експертних продуктах є надзвичайно великою, особливо 
звертаючи увагу на публічний характер реалізації та публікації моніторингу. Цей матеріал може стати основою 
для роботи владних та політичних інституцій, академічних дослідницьких структур та навчальних закладів, ана-
літиків сфер політики, місцевого самоврядування, бізнесу, громадянського суспільства та діяльності ЗМІ.

З великою повагою,

Ігор КОГУТ

Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив

Директор Української школи політичних студій
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INTRODUCTION

On 26 March 2006, it was for the first time that parliamentary elections in Ukraine were conducted on the basis of 
the proportional representation system under the conditions of growing political competition, confrontation of regional 
elite, search of a new role and place of political parties, business, civil society organisations, and the media under 
the circumstances similar to the democratic election process. Local councils which resulted from the elections also 
became exponents of political preferences of the people who live in different regions of Ukraine, capacity of regional 
political and economic elites to look for and find possibilities to represent their interests in the government, as well as 
the centres of sharp conflicts on the grounds of political, party, tariff, land, and property issues. Not only the problems 
of lack of transparency in government have become obvious, as well as staff deficiencies, lack of any substantial pro-
gress in the government-public relations, but also an acute lack of dialogue, cooperation and discussion between the 
political environment and the civil society. The election results have proved that the local political leaders are narrowly 
focused on ensuring their own interests or the interests of economic groups close to them, and also high dependence 
on the central party leadership, which, taking into account the absence of inter-party discussions and debates, has 
become an obvious obstacle in the development of democratic traditions and political party system, public policy 
and decision-making procedure. Local media have been and continue performing the role of “business cards” and 
“obedient mouthpieces” of individual business-politicians or political and economic environments, without acquiring 
either new quality of coverage of life of communities and regions, or proper level of trust which makes them absolutely 
uncompetitive, especially in comparison with the nationwide media. Also the forms of public activity have not changed 
either in the NGO format, or in other expressions of civil society. 

The election results in close interaction with a strong need for decentralisation, strengthening of local self-gover-
nance, realisation of the grassroots self-government potential make Ukraine to face many challenges. The interest to 
the local politics has been noticeably growing, which fuels the nationwide political contests and spurs the development 
of regional political competition between public institutions in the regions. The problem of political competition and the 
quality of political parties is especially acute at the level of oblast, rayon, and municipal councils, which explains why 
on 12 January 2007 the Ukrainian Parliament introduced a non-democratic (rather totalitarian) principle of stripping 
members of local council of their mandate, known as “imperative”. Separation of local and national elections will in-
crease the interest to the local politics and local election which will be turning into the indicator of popularity of political 
parties, a litmus paper for defining for certain ideologies or other programme platforms. It seems correct to assess the 
national social and political processes on the basis of the monitoring of regional events and regional social and political 
processes. 

To give Ukraine a quality assessment one year after elections means to study, analyse, and summarise social and 
political changes and processes in the Ukrainian regions over the recent year. Revival of true power of the people shall 
start at the lower local levels and than influence the substance of political life at the national level. 

The above list of challenges and needs urged the Agency for Legislative Initiatives to study the experience of moni-
toring and analysis of the regional politics and development, and launch the project Ukraine: Year After Elections. 
Regions Monitoring, which has been implemented with the support of the International Renaissance Foundation 
by an NGO consortium comprised of the Agency for Legislative Initiatives, the Civic Network OPORA, and the 
Committee of Voters of Ukraine.   

A number of regional partners have also participated in the project: the Political Analysis and Election Consulting 
Centre (Lutsk), the Centre for Regional Policy Study (Sumy), and Sloboda Regional Centre (Kharkiv). 

The project has been implemented in 10 regions of Ukraine – Volyn, Lviv, Vinnytsya, Odesa, Donetsk, Sumy, 
Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv and Kherson – and included preparation of regional reports, conduct of regional pre-
sentations and discussions, preparation of analytical opinions and summaries. Implementation of the project has been 
accompanied by the coverage of the monitoring results by numerous regional media, various methodological seminars 
with participation of experts from Moscow Carnegie Centre, representatives of think tanks and NGOs from Armenia 
and Moldova. 
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All regional reports have been prepared and discussed in accordance with the same methodological four-section 
matrix (government and politics, civil society, independent media, and business climate) and included 21 key positions 
(please see the detailed description of the regional monitoring methodology on page 9). 

We hope that Ukraine: Year After Elections. Monitoring of Regions project and this publication will become the 
starting point for the independent periodic monitoring of the regions with the use of various expert tools and metho-
dologies. The need for such expert products is really big, especially taking into account the public character if the 
implementation and the monitoring publication. This is a good material for the operation of governmental and political 
institutions, research structures and academic institutions, and analysts working in the areas of politics, local self-
gover nance, business, civil society, and media. 

With gratitude, 

Ihor KOHUT

Chairman of the Board of the Agency for Legislative Initiatives 

Director of the Ukrainian School of Political Studies 
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Влада і політика

1. Політичне представництво у владі (обласний рівень і особливості на районно-
му рівні). 

2. Реальний баланс влад (обладміністрація – облрада; міський голова – рада).
3. Взаємовідносини «центр (Київ) – регіон». Представництво в Києві і вплив Киє-

ва на регіон. Приймайльні народних депутатів України в регіоні.
4. Політичні еліти – керіництво владних інститутів, впливові політики та громад-

ські діячі, керівництво політичних партій (ротація, дієвість механізмів узго-
дження їх інтересів). 

5. Політичний плюралізм (наявність реальної опозиції, монолітність партії (коалі-
ції) влади; основні політичні партії області (їхні показники на виборах; основні 
події та ініціативи за рік після виборів, діяльність опозиції, відносини «влада – 
опозиція»).

6. Основні проблеми, на яких акцентувала увагу влада. 
7. Відкритість/закритість влади (оприлюднення рішень, керівники і ЗМІ, громад-

ські обговорення та консультації).
8. Корупція (зрощування економічної та політичної еліт, відсутність прозорості 

та громадського контролю, корупційні скандали і гучні справи). Повинно бути 
підтвердження медіа.

9. Здійснення правосуддя (відкритість, виконання судових рішень, політичні 
справи).

Громадянське 
суспільство

1. Заходи та форми впливу НУО на процеси в області, на ухвалення рішень вла-
дою та політичні сили. Створення умов для розвитку громадської активності. 

2. Найрезонансніші ініціативи та події за участі НУО. 
3. Публічність та відкритість громадського сектору (звіти, системність дій, на-

явність «штучних» ініціатив). Співвідношення обласного центру, районів та 
обласних міст. 

4. Інші форми суспільної активності в області (профспілки, ОСН тощо).

Незалежні ЗМІ

1. Структура медіаринку (власність ЗМІ). Особливості інформаційного простору. 
Влада – ЗМІ, система ринку. Інформаційні середовища. 

2. Впливовість тих чи інших ЗМІ, їхні тиражі та аудиторія. Плюралізм ЗМІ. Наяв-
ність впливових інтернет-видань. 

3. Тиск з боку влади чи інші особливості діяльності ЗМІ в області. 

Бізнес-клімат

1. Основні бізнес-структури області (величина, приналежність тощо).
2. Участь іноземного капіталу.
3. Регуляторна політика і розвиток приватної ініціативи. Створення умов для се-

реднього і малого бізнесу. 
4. Втручання влади в роботу бізнесу/політична заангажованість бізнесу. 
5. Проблеми власності (скандали з приводу власності, рейдерство). 

Методологія регіонального 
моніторингу
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Government and 
Politics 

1. Political Representation in Government (oblasts and rayons) 
2. Real Balance of Power (oblast state administration – oblast council; city/town mayor 

– council) 
3. Centre-Region Relations (representation in Kyiv and Kyiv’s influence on the region; 

reception office of members of parliament in the regions) 
4. Political Elites – Management of Power Institutions, Influential Politicians and Public 

Figures, Political Party Leadership (rotation, efficiency of the interest reconciliation 
mechanisms). 

5. Political Pluralism (availability of real opposition, integrity of the party of power 
(coalition); main political parties of the oblast (results they achieved in the elections; 
main events and initiatives over the post-election year, activities of the opposition, 
government-opposition relations).

6. Main problems in the focus of interest of the government. 
7. Openness/closeness of administration (publication of decisions, leader and the 

media, public discussions and consultations).
8. Corruption (merger of the economic and political elites, lack of transparency and 

public control, corruption scandals, laud cases).
9. Administration of justice (openness, implementation of court decisions, political 

affairs).

Civil Society

1. Ways and forms that can be used by NGOs to influence the processes in the oblast, 
approval of decisions by local authorities, and political forces; setup of conditions 
for the development of public activity.  

2. Most important initiatives and events with participation of NGOs.  
3. Public and open functioning of the civil society (reports, systemic actions, “artificial 

initiatives”). The ratio between the oblast centre, rayons, and oblast towns. 
4. Other forms of public work in the oblast (trade unions, public self organization 

bodies etc).

Independent 
Media

1. Media market structure (ownership of media); characteristics of the information 
space; government-media, market system; information environments. 

2. Influence exercised by the media, their circulation and audience; media pluralism; 
influential Internet-media.  

3. Administrative pressure and other features of media activity in the regions. 

Business Climate 

1. Main businesses of the oblast (size, ownership etc)
2. Participation of foreign capital. 
3. Regulatory politics and development of private initiatives; creation of conditions for 

the medium and small business. 
4. Administrative interference into business operation/biased political position of 

business. 
5. Problems of property (property-related scandals, corporate raids).

Regional Monitoring
Methodology 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ 
(за підсумками моніторингу 10 регіонів)

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА ТА ВЛАДА

Вибори 2006 р. стали першими парламентськими виборами, що відбулися повністю на партійно-пропор-
ційній основі, створивши тим самим нову політичну реальність та нові закони політичної взаємодії, а також 
закріпивши нову логіку розстановки сил у регіонах. З одного боку, відбулися суттєві якісні зміни у палітрі полі-
тичних гравців в Україні, що автоматично вплинуло на симпатії електорату та способи формування його позиції. 
З іншого — практика голосування за партійними списками виявила ряд суттєвих недоліків пропорційних вибо-
рів взагалі та неповну готовність української політичної системи до їх впровадження на місцевому рівні. 

Для виборчих перегонів та особливостей політичного представництва у владі, що стало їх наслідком, 
характерними виявилися поява нових політичних лідерів та переосмислення образу «партії влади» за рахунок 
переформовування протестного та національно-демократичного електорату, а також розколу самої «партії 
влади».

Окреслюючи палітру політичних сил, що користувалися підтримкою населення на національних та місцевих 
виборах, доречно виділити кілька категорій партій, ідеологічні позиції, місце в сучасній політичній системі та 
риторика яких були позитивно сприйняті виборцями: провладні та опозиційні партії (ті, що перебувають при 
владі на національному рівні, а також ті, хто виступають у ролі їхнього політичного супротивника та були від-
сторонені від влади), «східно-орієнтовані» та «західно-орієнтовані» партії (поборники європейських цінностей, 
що виступають за вступ до ЄС та НАТО, та прихильники тісної співпраці з Росією ціною відмови від європейсь-
кої та євроатлантичної інтеграції; виникнення партій, які умовно можна назвати «прозахідними» та «просхід-
ними», обумовлено поширенням відповідних популістських гасел та риторики, які в останні роки стали потуж-
ним інструментом маніпуляції громадською думкою), протестні партії (сили, що будують свою передвиборчу 
агітацію на критиці політики як влади, так і опозиції), місцеві партії (ті, що виступають за вирішення проблем 
регіонального значення). 

Спектр партій, що подолали 3 % виборчий бар’єр за результатами виборів до Верховної Ради України в 
регіо нах, є більш-менш уніфікованим. Він включає Партію регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Народний союз 
«Наша Україна», Комуністичну партія України, Соціалістичну партію України, Український Народний Блок Кос-
тенка-Плюща, Народний блок Литвина, Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція», Опозиційний блок «Не Так!», 
партію «Віче» тощо.

Вибори 2006 р. продемонстрували зменшення підтримки «лівих» партій (Комуністичної партії України, 
Соціа лістичної партії України тощо), які традиційно вважалися лідерами виборчих перегонів під час попередніх 
кампаній. Поряд з цим, очевидною стала така закономірність: значна частина колишнього лівого електорату 
виступила на підтримку Партії регіонів. Так, наприклад, на Харківщині сумарна підтримка «лівих» партій (КПУ, 
СПУ та Блоку Н. Вітренко) зменшилася від більше, ніж 40 % у 2002 р. до приблизно 12 % у 2006 р. У Херсонській 
області електорат Партії регіонів з 1998 по 2006 рр. фактично виріс у 76 разів: майже 214 тисяч голосів вибор-
ців «червоного поясу», які були віддані на перших змішаних виборах 1998 р. за Комуністичну партію України, 
перетворилися на 219,5 тисяч голосів виборців Партії регіонів у 2006 р. Це дає змогу говорити про тенденцію 
до зникання так званої «інерційності» виборчого процесу, яка проявилася в тому, що вперше за 16 років народ 
визнав легітимність нової, сформованої реаліями життя в незалежній Україні, національної політичної еліти, 
відмовившись від традиційної підтримки партій «лівого» крила.

Результати місцевих виборів виявилися більш строкатими порівняно з парламентськими виборами. 
Їхні головні особливості стосуються, по-перше, широти кола виборчих суб’єктів, які здобули підтримку 
населення на виборах до рад різних рівнів (наприклад, у Львівській обласній та міській радах представ-
лені депутати від Виборчого об’єднання «Свобода» та Українського народного блоку Костенка-Плюща; до 
Одеської обласної ради пройшли представники Партії пенсіонерів та партії «Відродження»; у Херсонській 
області депутатські мандати отримали представники 23 сил, частина яких представляє маргінальні полі-
тичні групи), а по-друге — неповним незбіганням позицій електорату регіонів щодо конфігурації парла-
менту та місцевих представницьких органів (наприклад, за результатами виборів до Чернігівської облас-



11

U k r a i n e :
Y e a r  A f t e r  E l e c t i o n s

Chebanenko O. 
Syniookyi O. 
Gryshchuk O. 
Kolodyazhna N. 
Kohut A.

NATIONAL REPORT 
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SECTION 1. POLITICS AND POWER

It was for the first time in 2006 that elections in Ukraine were held on the basis of proportional representation system 
only, which introduced a new political reality and new laws of political interaction, as well as established the new logics 
behind the arrangement of forces in Ukrainian regions. On the one hand, this resulted in substantial modifications in 
the array of Ukraine’s political players, which, in its turn, inevitably influenced the preferences of the electorate and the 
way its positions are formed. On the other hand, the party-list voting has revealed that the proportional representation 
elections suffer a number of deficiencies, and that Ukrainian political system is not yet fully ready for its introduction 
at the local level. 

Election campaign and the resulting features of political representation in the bodies of power have generated 
new political leaders and a new conception of “the party of power” due to the regrouping of the protesting and national-
democratic electorate, as well as the split of “the party power” itself. 

Outlining the rank of political parties that enjoyed support at the nationwide and local elections, there is a need to 
single out certain categories of parties with ideological positions, place in the modern political system, and rhetoric 
that have found positive voter’s perception: pro-governmental and oppositional parties (those holding power at the 
national level, and those acting as their political opponents after having been removed from power), “east-“ and “west-
“oriented parties (adherents of European values supporting Ukraine’s accession to the EU and NATO and advocates of 
close cooperation with Russia at the cost of rejecting the idea of European and Euro-Atlantic integration; emergence 
of parties that can conventionally be called “pro-western” and “pro-eastern” has been caused by the dissemination of 
the relevant populist mottos and discourse that has been employed as an effective tool to manipulate public opinion), 
protesting parties (basing their campaign on the criticism of politics pursued both by the government and the opposi-
tion), and local parties (dealing with the problems of regional significance). 

The range of parties that surpassed the 3-% threshold in the regional elections is more or less unified and includes 
the Regions Party (RP), Bloc of Yulia Tymoshenko (BYT), Our Ukraine (OU), Communist Party (CPU), Socialist Party 
(SPU), People’s Bloc of Kostenko-Pliusch, People’s Bloc of Lytvyn, People’s Opposition Bloc of Natalia Vitrenko, Ne 
Tak! Opposition Bloc, Viche etc. 

The 2006 elections have demonstrated weakening of the support given to the leftist parties (Communists, Socia-
lists etc) which traditionally were among the leaders of the previous campaigns. Interestingly, however, a considerable 
share of the former leftist electorate vote for the Regions Party (RP). In Kharkiv region, for example, the total support 
of the leftist parties (CPU, SPU, and Vitrenko Bloc) has fallen from over 40% in 2002 to about 12% in 2006. In Kherson 
region, the PR electorate multiplied by 76 between 1998 and 2006: almost 214,000 “red belt” votes which in the first 
mixed elections in 1998 were cast for the CPU turned into 219,500 votes received by the PR in 2006. This evidences 
vanishing “inertness” of the election process, as for the first time in 16 years people have recognised legitimacy of the 
new national political elite formed by the realities of life in independent Ukraine, and in doing so they have refused from 
the traditional supporting of the left-wing parties. 

Results of the local elections came out more diverse than those of the parliamentary ones. Firstly, people suppor-
ted a broader circle of players (e.g. Lviv Oblast and City Councils have members of the Svoboda Election Union and 
Kostenko-Pliusch People’s Bloc; Odesa Oblast Council includes deputies from the Party of Pensioners and Vidrod-
zhennya Deputy Group; in Kherson region, mandates were granted to representatives of 23 political forces, some 
being fairly marginal); secondly, there is no full consent between the positions of the electorate on the structure of the 
parliament and representative bodies (e.g. in Chernihiv region, BYT gathered 25.71% against 33.84% in parliamentary 
elections, PR – 11.34% against 15.6%, OU – 8.71% against 10.25%). 
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ної ради БЮТ набрав 25,71 % проти 33,84 % на виборах до ВРУ, Партія регіонів — 11,34 % проти 15,6 %, 
НСНУ — 8,71 % проти 10,25 %). 

Відповідно, не вдалося уникнути ряду несподіванок, пов’язаних із неочікувано високим рівнем підтримки 
певних політичних сил у деяких регіонах на районному та міському рівнях. Такими несподіванками стали: досить 
сильні позиції НСНУ у Балтському районі Одеської області (голова ради — член НСНУ М. Коновський, а сама 
фракція НСНУ утворена 10-ма депутатами); велика кількість голосів, набраних партією «Відродження» в Лозів-
ському районі та Люботині Харківської області та партією «Віче» у м. Харкові; подолання бар’єру на виборах до 
Херсонської обласної ради списку Комуністичної партії робітників та селян, а також проходження в окремі ради 
регіону депутатів від Партії пенсіонерів. Таку нерівномірність показників можна пояснити орієнтацією агітацій-
ної кампанії потужних партій на загальнонаціональні вибори, а дрібних — на місцеве представництво. 

Аналіз результатів місцевих виборів дає змогу говорити про те, що введення пропорційної системи виборів 
привнесло в діяльність органів місцевого самоврядування та представлення інтересів виборців як позитивні, 
так і негативні риси. З одного боку, серед позитивних моментів слід виділити наближення органів місцевого 
самоврядування до відображення реальної картини політичних поглядів та уподобань жителів області. Крім 
того, структуризація депутатської діяльності повинна послабити адміністративний тиск на окремих депута-
тів, зробити їхню діяльність більш незалежною. З іншого боку, виник цілий ряд проблем, породжених новим 
виборчим законодавством. Досить важко виділити серед них першорядні та похідні, оскільки джерелом їх усіх 
є недоліки виборчої системи в цілому. Розглянемо коротко основні негативні тенденції, актуалізовані виборчою 
кампанією 2006 р.

По-перше, слід наголосити на нерівномірності представлення районів і міст в обласних радах, а також 
необ’єктивному відображенні електоральних симпатій мешканців районів і міст при формуванні складу облас-
ної ради. За моделлю старої виборчої системи, кожна адміністративно-територіальна одиниця мала гаран-
товані три депутатських місця в обласній раді незалежно від свого розміру, соціально-економічного потенці-
алу та значення для області, що, з одного боку, спрощувало можливості маніпулювання волею депутатів, а з 
іншого — давало можливість озвучувати проблеми конкретних місцевостей та лобіювати їхнє вирішення. Нова 
виборча система не передбачає жодних квот для представників усіх районів як у списках партій, так і у самих 
представницьких органах. Наприклад, на Волині в обласній раді не представлені 4 райони; на Херсонщині — 
9 районів; на Черкащині — 7 районів. Крім того, це є зайвим свідченням викривленого представництва інтер-
есів населення. 

Нерівність представництва районів у обласній раді супроводжується «над-представленням» обласного 
цент ру та міст обласного значення, що не може не вплинути на вектори та розстановку акцентів у політиці 
регіо ну (наприклад, у Волинській обласній раді більшість депутатів представляють міста обласного значення — 
43 із 80; місто Херсон у обласній раді представляють 72,5 % депутатів). Цікаво, що навіть в областях, де певну 
політичну силу підтримує абсолютна більшість населення, на рівні районів та міст можливі винятки. Таким 
чином, можна говорити про те, що пропорційні вибори до обласної ради, які передбачають розподіл мандатів 
на підставі сумарної кількості голосів, поданих за ту чи іншу політичну силу по області, нівелює політичну пози-
цію електорату деяких територіальних одиниць у межах регіону.

По-друге, нерівномірність представництва районів, а також домінування на місцевих виборах національних 
партій, призводить до того, що в якості центру прийняття ключових рішень партійного та політичного життя 
області фактично виступають центральні органи партій, які часто бувають відірвані від проблем регіонального 
значення та зосереджені на партійних інтересах. 

По-третє, система закритих списків обмежила можливість доступу виборців до інформації про конкретних 
осіб, за яких вони віддають свій голос. Підтримка списків більшості потужних українських партій на місцевих 
виборах фактично стала «голосуванням за бренд», а не за відомих електорату осіб, які реально можуть сприяти 
вирішенню проблем місцевого значення. Це призвело до того, що відсоток потрапляння до місцевих пред-
ставницьких органів осіб, які прагнули захистити свої бізнесові або корпоративні інтереси, а не розробляти та 
реалізовувати політику, спрямовану на розвиток регіону, значно зріс. Тобто списки партій на місцевих виборах 
стали своєрідною «парасолькою» для людей, далеких як від політики, так і від проблем регіонального значення. 
В результаті, через відсутність ідеологічної єдності, у деяких регіонах почали виникати конфлікти всередині 
самих фракцій. Зокрема у Черкаській міській раді відбувся розкол у фракції БЮТ через конфлікт з виборами 
міського голови, що унеможливило формування коаліції.

По-четверте, значно зросло представництво бізнесових кіл у місцевих радах при паралельному зниженні 
відсотку представництва соціальної сфери (медиків, вчителів тощо). Так, наприклад, у Вінницькій міській раді 
переважають підприємці — 21 (42 %), а чисельність службовців становить 17 (34 %); у Волинській обласній раді 
кількість представників бізнесу збільшилася до 35 (Волинське головне регіональне управління КБ «ПриватБанк» 
має 3 мандати, підприємство «Герборг-Холдинг» — 2, причому від різних партій і блоків); у Херсонській області 
зростанню представництва бізнесу сприяло приєднання до представників управлінської номенклатури (17,6 %) 
керівників промислових підприємств (12,9 %) та сільських господарств (10,6 %). Фактично ця тенденція тісно 
пов’язана з попередньою, оскільки породжена недоліками системи голосування за закриті списки. Різноманіт-
ність соціальної структури партій, а також зосередженість їхніх представників на власних економічних або корпо-
ративних інтересах за відсутності міцної ідеологічної платформи створили загрозу розколу фракцій у представ-
ницьких органах (така проблема постала у Черкаській міській раді, в якій відбувся розкол фракції БЮТ). 

По-п’яте, очевидним стало обмеження безпосереднього зв’язку депутатів із населенням. Невизначеність 
статусу депутатів місцевих рад призвела до знищення у ряді областей традиційних форм комунікацій депута-



13

U k r a i n e :
Y e a r  A f t e r  E l e c t i o n s

Consequently, it has not been possible to avoid a few surprise results due to the unexpectedly high support grant ed 
to certain political forces in some regions at the rayon and municipal levels. As an example, Our Ukraine has rather 
strong positions in Baltskyi rayon of Odesa region (the council chairman is an OU member, while OU has a 10-member 
faction in the council); Vidrodzhenya received many votes in Lozivskyi rayon of Kharkiv region and Viche in Khariv itse lf; 
the Communist Party of Workers and Peasants managed to surmount the election threshold and got into Kherson 
Oblast Council; also the Party of Pensioners entered a number of councils of the region. Such irregular distribution of 
support shows that big parties are focused more on the nationwide campaign, while smaller ones are more interested 
in their local representation. 

Local elections results have demonstrated that the proportional representation system has added both positive and 
negative features to the local self-governance bodies and representation of the voter interests. Among positive featu-
res, better reflection of the real political views and popular preferences in the local self-governance bodies, lessen ed 
administrative pressure and more independent performance by local council members due to their structured activit-
ies. The new election legislation, however, has also generated certain problems which are not so easily classified into 
primary or secondary ones being rooted in the drawbacks of the election system at large. 

Firstly, there is a need uneven representation of rayons and towns in oblast councils, as well as illusive reflection of 
electoral preferences of people living in rayons and towns in formation of oblast councils. Under the previous election 
system, every administrative and territorial unit was guaranteed three seats in an oblast council independently of its 
size, social and economic potential, and significance for the oblast, which, on the one hand, made it easier to manipu-
late with the will of the council members, but on the other hand, every locality was able to express their problems and 
lobby their solution. The new election system does not envisage any such quotas either on party lists, or in representa-
tive bodies, and, as a result, 4 rayons are missing in Volyn oblast council, 9 in Kherson, and 7 in Charkasy. This distorts 
representation of the interests of the people. 

Uneven representation of rayons in oblast councils goes in parallel with overrepresentation of oblast centres and 
“towns of oblast significance”, which cannot fail to influence the vectors and distribution of emphases in the regional 
politics (thus, in Volyn Oblast Council, 43 of its 80 members represent towns of oblast significance; 72.5% members of 
Kherson Oblast Council represent the town of Kherson). It is interesting that even in the regions where a certain political 
force is supported by the absolute majority of the population there can be exceptions at the level of rayons and towns. 
The proportional representation elections to oblast councils, however, which envisage distribution of mandates on the 
basis of the total number of votes given to a certain political force in the oblast, discard political positions of people 
living in certain territorial units of the region. 

Secondly, as a result of uneven representation of rayons and domination of national parties in local elections, the 
central party bodies, which are often estranged from the problems of regional life and are focused on party interests, 
become the centres where key decision of political and party life are adopted.   

Thirdly, the system of closed lists limits access to the information on specific individuals for whom people vote. 
Support of lists of the majority of strong Ukrainian parties in local elections has actually turned into voting for the 
brand and not for the individuals that are known to the electorate and that can help settle their local problems. 
As a result, representative bodies now have many more people who want to protect their business or corporate 
interests, and not make or implement any policy aiming at the development of their region. This means that party 
lists have become a kind of an “umbrella” for the people that are far from either politics, or regional problems. In 
some regions, such lack of ideological unity resulted in the conflicts within the factions (thus, in Cherkasy City 
Council the BYT faction has split up due to the conflict over the election of the city mayor which made it impossible 
to form a coalition).

Fourthly, the number of business representatives in local councils has skyrocketed having suppressed the share 
of social sphere representatives (medical doctors, teachers etc). Vinnytsya City Council has 21 businessmen (42%) 
which prevail over 17 public servants (34%); in Volyn Oblast Council the number of businessmen has increased to 
35 (Volyn Regional PryvatBank Office has 3 mandates, two deputies Herborg Holding even belong to different politi-
cal parties); in Kherson oblast the number of business representatives has grown as the government nomenclature 
(17.6%) was joined by managers of industrial (12.9%) and agricultural companies (10.6%). This trend is intertwined 
with the previous one, as it has been caused by the deficiencies of the closed lists voting system. The variety of the 
party social structure, as well as the focus of party representatives on their economic or corporate interests at the 
background of lack of strong ideological platform have threatened the split of factions in representative bodies (like in 
Cherkasy City Council where the BYT faction has split up).         

Fifthly, it has become obvious that members of councils have rather limited relations with the people. Unclear status 
of members of local councils has resulted in the destruction of traditional forms of communication between membe rs 
of councils and voters, as well as relieved individual members of councils from responsibility to their voters and their 
local party centres. The people’s ability to oversee the activities of local deputies has actually been eliminated, since 
the proportional representation elections have released people’s representatives from their personal responsibility to 
the population of a certain territory.
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тів із виборцями, заклала механізм безвідповідальності окремих депутатів перед виборцями та своїми партій-
ними осередками. Можливість контролю діяльності депутатів місцевих рад населенням практично нівельована, 
оскільки пропорційні вибори зняли з народних обранців індивідуальну відповідальність перед населенням пев-
ної території. 

По-шосте, зважаючи на обмежені традиції партійного життя на місцевому рівні, на сьогодні поняття «пар-
тійна організація», «партійна депутатська фракція» здебільшого є віртуальними. У деяких областях існували 
факти виходу депутатів із фракцій рад різних рівнів. Цікава ситуація виникла в Одеській обласній рад, в якій було 
утворено фракцію «Наша Одеса», що об’єднала 5 депутатів із команди мера Одеси Е. Гурвіца, які на вибори 
йшли у списку НСНУ. 

Наслідки названих негативних тенденцій проявилися у ході діяльності місцевих представницьких органів. У 
більшості регіонів робота рад звелася або до відстоювання особистих і групових бізнесових інтересів, або до 
політичних суперечок, які стали відображенням політичного протистояння на загальнодержавному рівні (осо-
бливо це стосується діяльності обласних рад). У результаті очевидним став розрив між реальними проблемами 
населення (зайнятістю, освітою, соціальним забезпеченням та медичним обслуговуванням тощо) та проблеми, 
на яких зосереджували увагу депутати, що за своєю сутністю були політичними. Так, наприклад, у Харківській 
області однією з проблем, на якій було зосереджено найбільшу увагу обласної ради, стала проблема статусу 
російської мови; при цьому проблеми ЖКГ, що наразі є найбільш болючими для населення, стали предметом 
активних політичним спекуляцій, однак реально вирішені не були. Така надмірна політизація органів місцевого 
самоврядування призводить до викривлення їх початкового призначення, яке полягає у вирішенні конкретних 
проблем місцевого значення, а не у виробленні власної позиції щодо політичної ситуації в державі, а також 
актуальних проблем внутрішньої та зовнішньої політики. 

Політичні події останнього року та спроби оцінити особливості реального балансу влади в регіонах про-
демонстрували, що перемога на виборах не є прямою підставою для концентрації основних важелів впливу в 
руках певної політичної сили, а також єдиною умовою для формування коаліції більшості у представницькому 
органі. 

Особливості політичної системи України породили ряд проблем, пов’язаних із реальним балансом влади 
в областях. Це питання передбачає три рівні взаємодії: по-перше, формування коаліцій у місцевих радах; по-
друге, взаємодію між обласною радою та місцевою державною адміністрацією; по-третє, взаємодію між місь-
кими головами та міськими радами. 

У контексті формування коаліцій у місцевих радах стало очевидно, що місцеві вибори 2006 р. породили 
нову політичну реальність: депутати, об’єднані у фракції, повинні мати спільні передвиборчі програми, полі-
тичні погляди, бачення реалізації місцевих програм розвитку, можливості для об’єднання та можливості колек-
тивного протиставлення тиску з боку адміністративного ресурсу, розраховують на захист з боку центральних 
органів своїх партій. Однак проблема коаліцій, утворених різними політичними силами на будь-яких рівнях, 
полягає у неспроможності розробити та узгодити принципи та програмні положення їхньої діяльності, оскільки 
це потребує ретельного узгодження позицій різних сил. 

Основним джерелом політичної конфронтації на рівні регіонів стало те, що партії-переможниці виборчого 
процесу виявилися виразниками протилежних політичних поглядів, що різко збільшило рівень політизації орга-
нів місцевого самоврядування. Очевидне протиставлення сил, що підтримують політику уряду (Партії регіонів 
та її політичних однодумців), з одного боку, та виразників вертикалі президентської влади (Народного союзу 
«Наша Україна» та інших) з другого. У тих областях, де жодна політична сила не перемагала з великим від-
ривом, виникали проблеми формування стабільної більшості, спроможної реалізовувати послідовну політику. 
Така тенденція обумовила протистояння владних еліт на рівні регіонів, які, спираючись на підтримку електорату 
та центральної влади, прагнуть відстоювати свої політичні та бізнесові інтереси. 

Першою реальною загрозою дієздатності нових рад стало обрання керівництва обласних рад та створення 
місцевих коаліцій більшості. Так, наприклад, на Чернігівщині саме питання виборів голови ради стало причиною 
того, що було створено коаліцію у складі БЮТ, «Нашої України» та Блоку Литвина, адже очікувалося, що третьою 
силою в більшості стануть на той час «помаранчеві» соціалісти. Однак боротьба за посаду голови ради стала 
причиною того, що більшість була сформована саме у такому складі. Конфлікти навколо питання обрання голів 
обласних рад відбувалися і в інших областях України. 

Ситуація протистояння еліт сприяла створенню на рівні обласних рад, у яких більшість здобула Партія регіо-
нів, праобразів «антикризової коаліції». Проте на рівні районів та міст досить поширеними були несподівані, 
з погляду традиційних політологічних уявлень, результати керівників рад. Особливо яскраво це проявилося у 
Херсонській області: незважаючи на те, що найбільшу кількість керівних посад голів та заступників голів район-
них рад отримала Партія регіонів, у 18 районах радах голови та їх заступники є представниками різних партій. 
Це є свідченням того, що на місцевому рівні ідеологічні розбіжності частково нівелюються прагненням захис-
тити та реалізувати місцеві інтереси. 

На користь такого висновку свідчать факти створення «неоднорідних» коаліцій на рівні місцевих рад. Так, 
наприклад, у місцевих радах Одещини створені неформальні коаліції представників Партії регіонів, КПУ, Партії 
пенсіонерів, «Народної опозиції», Народного блоку Литвина, СПУ, «Не Так!».

Формування ситуативних коаліцій у місцевих радах обумовило можливість нівелювання перемоги певної 
політичної сили на виборах до представницького органу: у Чернігівській міській раді, на виборах до якої біль-
шість здобув БЮТ, депутати з Партії регіонів, СПУ, КПУ та «Віче» заявили про створення спільного депутатського 
об’єднання, до складу якого увійшли 23 з 50 депутатів; 4 голоси представників блоку Наталії Вітренко роблять 
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Sixthly, due to limited traditions of party functioning at the local level, such notions as „party organisation” or „party 
faction” are mostly virtual today. In some oblasts, there have been cases when deputies easily left their factions, like 
in Odesa Oblast Council, where Nasha Odesa faction has been set of 5 deputies from the team supporting Eduard 
Hurvits, Mayor of Odesa, who ran on Our Ukraine list.   

The consequences of the above negative trends have become apparent when local representative bodies started 
working. In the majority of regions, they are focused either on the defence of personal or group business interests, or 
political disputes reflecting nationwide political confrontation (especially in oblast councils). This revealed a gap bet-
ween the real problems of the people (employment, education, social security, health care etc) and the problems that 
interest members of council, which are mainly political by their nature. In Kharkiv region, for example, it is the status 
of the Russian language, while the housing and municipal problems, as the most painful for the population, having 
become a subject of active political speculations, still have not been solved. Such excessive politicisation of local self-
governance bodies distorts their primary aim which is solution of local problems, and not in the development of their 
position on the political situation in the country or modern problems of domestic and foreign policy.     

Political events of the recent year and attempts to assess the real balance of power in the regions have proved 
that it is not enough to win elections to get the levers of influence or form a the majority coalition in any given represen-
tative body. 

Peculiar properties of the Ukrainian political system have resulted in problems with the real balance of power in 
the regions involving formation of coalitions in local councils, oblast council-administration interrelation, and mayor – 
municipal council interaction. 

Formation of Coalitions. The 2006 local elections generated a new political reality: now deputies united into fac-
tions need to have common election programmes, political views, vision of how local development programmes should 
be implemented, possibilities for unification and collective counteraction to administrative pressure; they also count for 
the protection by the central bodies of their parties. Nevertheless, the problem of coalitions set up by different political 
forces at any level lies in the inability to develop and reconcile the principles and action programmes since this requires 
careful reconciliation of positions between various forces. 

The main source of political confrontations in the regions is that the winners of election race express opposite 
po litical views, which only intensifies politicisation of local self-governance bodies. In particular, there is an obvious 
confrontation between the supporters of the government (PoR and its political associates) and the President (Our 
Ukraine and others). In the oblasts where no political force prevails there have been problems with formation of a stable 
majority able to implement any coherent policy. This has instigated a conflict between the regional political elites enjoy-
ing the support of the electorate and central authorities and wishing to defend their political and business interests.  

The first real threat to the efficiency of the new councils was posed by election of oblast council leadership and 
creation of local majority coalitions. In Chernihiv oblast, election of the council chairman resulted in a coalition between 
BYU, OU and Lytvyn Bloc, while the then-“orange” socialists had been expected in the place of the third force. Similar 
conflicts also occurred in other oblasts of Ukraine. 

Such elite fighting has become prolific for the setup of “anti-crisis coalition” prototypes in the PoR-dominated 
oblast councils. At the level of rayons and towns, however, results of leadership election in many cases emerged as 
unexpected from the perspective of traditional ideas of political studies. One of the brightest examples is Kherson 
oblast: even though PoR has occupied the biggest number of offices of chairs and deputy chairs of rayon councils, 
in 18 rayons chairs and deputy chairs represent various other political parties, which evidences that at the local level 
ideological discrepancies often abate in face of the wish to protect or implement local interests. 

This picture is also supplemented by the setup of “heterogeneous” coalitions in local councils (like in Odesa region, 
where non-formal coalitions have been formed of representatives of PoR, CPU, Pensioner Party, People’s Opposition, 
Lytvyn Bloc, SPU, and Ne Tak! in a some of its local councils). 

Such situational coalitions have threatened the victory gained by any political force in the local elections: in Chern-
ihiv City Council, where BYT got the majority, PoR, SPU, CPU and Viche set up a deputy union which included 23 of 50 
council members, and four Natalia Vitrenko’s seats turned this coalition an actual majority forcing BYT into opposition. 
A similar scenario has been implemented in Vinnytsya region: despite of BYT’s broadest representation, an SPU can-
didate was elected oblast council chairman, while in Vinnytsya City Council BYT had to cede the office of the council 
secretary to an OU representative, even though holding the majority (27 of 50 seats) the faction was able to insist on 
its candidate. 

With such motley representation of political forces in various administrative and territorial units of one oblast, it 
becomes really difficult to define which force is oppositional in the region. 

Oblast Council-Administration Interrelation. The logics of the after-election period turned the council-administra-
tion relations into a confrontation between the local self-governance and executive authorities. Since heads of local 
state administration are appointed by the President, this causes a tough confrontation between administrations and 
oblast councils in the regions where the Party of Regions enjoys popular support. Heads of administrations coming 
from the pro-presidential Our Ukraine get no support of their policies from representative authorities. The 2006 local 
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цю коаліцію фактично більшістю в міськраді, що автоматично перетворює БЮТ на опозиційну силу. Інший за 
змістом, але подібний за наслідками сценарій було розіграно на Вінниччині: незважаючи на найбільше пред-
ставництво БЮТ, головою ради було обрано кандидата від СПУ Г. Заболотного, а у Вінницькій міській раді БЮТ 
поступилися посадою секретаря ради представнику від НСНУ С. Моргунову, хоча, зважаючи на свою більшість 
(27 з 50 депутатів), могли наполягати на своїй кандидатурі. 

Отже, зважаючи на поширену тенденцію строкатості представництва політичних сил у різних адміністра-
тивно-територіальних одиницях однієї області, однозначно визначити, яка сила є опозиційною в регіоні, дуже 
важко.

Логіка післявиборчого періоду у багатьох регіонах визначала взаємодію обласної ради та обласної дер-
жавної адміністрації як протистоянням між виконавчою владою та органами місцевого самоврядування. Про-
цедура, відповідно до якої головним суб’єктом призначення голів місцевих державних адміністрацій є Пре-
зидент, обумовила гостре протистояння між обласними державними адміністраціями та обласними радами 
в регіонах, де більшість населення підтримує Партію регіонів. Голови держадміністрацій, що представляють 
пропрезидентський НСНУ, не знаходять підтримки своєї політики з боку представницьких органів. Місцеві 
вибори 2006 р. стали другим раундом конфлікту, який отримав яскраве політичне та ідеологічне забарвлення, 
зберігаючи власну аполітичну природу, між старою та новою управлінськими елітами. Породжені цим конфлікти 
відбувалися на Харківщині (конфлікти між головою обласної ради, колишнім депутатом двох скликань Верхо-
вної Ради В. Салигіним та головою Харківської облдержадміністрації, керівником обласного осередку НСНУ 
А. Аваковим), на Херсонщині (обрання голови обласної ради та програш кандидатури, запропонованої губер-
натором Б. Сіленковим, представнику Партії регіонів) та в інших областях, де перемогу на виборах до обласних 
рад здобула Партія регіонів. 

За таких умов джерелом стабільності обласної ради є її спроможність сформувати коаліцію на базі або зі 
значним впливом НСНУ, яка зможе ефективно співпрацювати з губернатором, призначеним президентом. Така 
ситуація склалася у Черкаській обласній раді, де була утворена коаліція у складі БЮТ, НСНУ та СПУ, яка підтри-
мує ініціативи обладміністрації; головою облради є представник БЮТ В. Гресь, а члени НСНУ та СПУ обіймають 
посади його заступників. Крім того, О. Черевко (НСНУ) намагається контролювати процеси в облраді. У Львівсь-
кій обласній раді було створено коаліційну більшість у складі НСНУ, Пори, Партії підприємців і промисловців 
України, УНП, ситуативно БЮТ. За подібною логікою були сформовані коаліції у Волинській та Чернігівській 
обласних радах. 

Інша умова стабільності обласних органів влади — формальна монополія однієї політичної сили. Так, напри-
клад, в областях, де на місцевих виборах до представницьких органів перемогу здобула Партія регіонів, особ-
ливих труднощів, пов’язаних із гуртуванням депутатів навколо себе, ця політична сила не мала. У Донецькій 
області, де практично 100 % посад заміщують представники однієї політичної сили, яким притаманне так зване 
«групове мислення» у прийнятті управлінських рішень, проблем на ґрунті різної партійної приналежності фак-
тично не виникало. Навіть протистояння органів місцевого самоврядування та губернатора В. Логвиненка, 
призначення якого стало компромісом між Партією регіонів та Президентом, були фактично відсутні. Єдине 
загострення взаємин було пов’язане із підписанням Володимиром Логвиненком заяви про підтримку дій Пре-
зидента щодо розпуску парламенту. 

У деяких регіонах причиною протистояння між міським головою та міською радою стала їхня різна партійна 
приналежність. 

Особливий варіант конфлікту виник між можновладцями Харківської області: після перемоги Партії регіо-
нів на виборах до міської та обласної рад радикалізувалися конфлікти та протистояння між міським головою, 
колишнім членом СДПУ (о) та депутатом Верховної Ради М. Добкіним, головою обласної ради, колишнім депу-
татом двох скликань Верховної Ради В. Салигіним з одного боку, та головою Харківської облдержадміністрації, 
керівником обласного осередку НСНУ А. Аваковим — з іншого. Такі багатовекторні конфронтації були спричи-
нені боротьбою за глобальне регіональне лідерство різних політичних сил, а не за локалізоване домінування в 
окремому органі. 

Цікава ситуація склалася у місті Черкаси, де конфлікт у міській раді був породжений розколом у фракції 
БЮТ. Міський голова С. Одарич (БЮТ) вимушений працювати із заступниками і виконкомом, які було обрано під 
керівництвом секретаря міської ради А. Калинчука, який також представляє БЮТ, однак є політичним противни-
ком С. Одарича. У результаті цього конфлікту С. Одарич вийшов зі складу Фракії БЮТ та очолив Партію вільних 
демократів (колишнє «Яблуко»). 

У ряді областей не спостерігалося гострого протистояння між міськими головами та міськими радами, що 
пояснюється або спільністю поглядів голів та представників депутатської більшості, або вдалою спробою знайти 
спільну мову з метою сумісної роботи (Волинська, Львівська, Одеська, Херсонська області). Варто зазначити, 
що в Одеській міській раді офіційна більшість відсутня, оскільки майже всі депутати після виборів об’єдналися 
навколо відомого Меморандуму міського голови Е. Гурвіца, тому можна говорити про тимчасовий компроміс 
політичних сил. 

 Отже, головною причиною труднощів, пов’язаних із формуванням коаліцій у місцевих органах влади, та 
протистоянь по векторах «обласна рада — обласна адміністрація» та «міський голова — міська рада» стала при-
належність політичних гравців до різних політичних сил. Зважаючи на строкатість місцевого представництва, 
такий результат можна вважати цілком закономірним. 

Домінантною тенденцією регіональної політики більшості областей щодо взаємодії між центром та регіо-
ном стало відображення протистояння між проурядовими та опозиційними партіями на державному рівні, яке 
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elections constituted the second round of the conflict between the old and the new leadership has acquired distinct 
political and ideological colouring. Such conflicts occurred in Kharkiv region (conflicts between the head of oblast 
council, former MP Salyhin and the head of Kharkiv oblast state administration and OU oblast office Arseniy Avakov), 
in Kherson oblast (election of the chairman of the oblast council where the candidate suggested by the head of oblast 
administration was defeated by a PoR representative) and in other oblasts where the Party of Regions won elections 
to oblast councils. 

Under such circumstances, stability of any oblast council can be ensured through its capacity to form a coalition on 
the basis or with considerable influence of Our Ukraine, which can efficiently cooperate with the head of oblast state 
administration appointed by the President. This has been the case in Cherkasy oblast where the BYT-OU-SPU coalition 
supports the initiatives of the oblast state administration; the chairman of the oblast council is a BYT representative, 
while OU and SPU members occupy the offices of his deputies. In Lviv oblast council, the coalition majority has been 
formed on the basis of OU, PORA, Party of Industrialists and Entrepreneurs, and Ukrainian People’s Party; from time 
to time it is also being joined by BYT. A similar logic is observed behind the coalitions formed in Volyn and Chernihiv 
Oblast councils. 

Oblast authorities also tend to operate in a more stable way if one political force has a formal monopoly of power. 
Thus, in the local elections won by the Party of Regions, it did not have any big difficulties with grouping members of 
council around their political force. In Donetsk oblast, where practically 100% of offices are occupied by representa-
tives of one political party, characterised by so called “group thinking” in the process of decision-making, there have 
actually been noticed no problems on the grounds of different party affiliation. In particular, local self-governance 
bodies embarked on no confrontations with the head of state administration V. Lohvynenko appointed as a compro-
mise between the Party of Regions and the President. Relations aggravated only once, when Mr Lohvyenko signed the 
declaration supporting the President’s actions on the dissolution of the parliament. 

Mayor – Municipal Council Interaction. In some regions, mayors and municipal councils argue due to their different 
party affiliation. 

A particular conflict occurred between the authorities of Kharkiv oblast: after the Party of Regions won the muni-
cipal and oblast elections, the conflicts and confrontations between the city mayor, former SDPU(u) member and MP 
M. Dobkin, Oblast Council Chairman and former MP V. Salyhin on one hand, and head of oblast state administration 
Arsen Avakov on the other have acquired a more radical nature. Such multivector confrontations have been caused 
by the struggle for global regional leadership of various political forces, and not for the localised domination within an 
individual public body. 

An interesting situation has developed in Charkasy where the conflict in the City Council was caused by the split of 
BYT faction. Mayor of Cherkasy, S. Odarych (BYT) has been forced to work with his deputies and the executive com-
mittee which have been elected under the leadership of the Council Secretary A. Kalynchuk who also represents BYT, 
but is Mr Odarych’s political opponent. As a result of this conflict, Mr Odarych left BYT faction and headed the Party of 
Free Democrats (former Yabluko).      

In a number of oblasts there has been no acute confrontation between mayors and municipal councils which is 
explained either by common views of the mayors and the council majority, or successful attempt to find a common lan-
guage for the joint work (Volyn, Lviv, Odesa, and Kherson oblasts). It should be noted that there is no official majority in 
Odesa City Council since after election almost all of its members united around the famous Memorandum proposed by 
Mayor of Odesa Eduard Hurvits, which has established at least temporary compromise between political forces. 

Thus, the main reason behind the difficulties related to the formation of coalitions in local authorities and oblast 
council-administration confrontations or conflicts between mayors and municipal councils is affiliation of various poli-
tical players with different political forces. The diversity of local representation makes this result fully logical. 

The dominant trend of regional policy in the majority of oblasts as concerns cooperation between the centre 
and the regions is the reflection of the national confrontation between the pro-governmental and oppositional parties 
at the oblast and town levels. Expressions of such confrontation have occurred in Sumy, Kharkiv, Kherson regions etc, 
being often accompanied not only by the struggle for political influence in the region, but also a competition of econo-
mic interests. 

A special case of political centre-regions cooperation can be observed on the example of Donetsk oblast. While 
more than ten people from Donetsk occupy offices in the government, the fact of strong Donetsk lobby at the level 
of central authorities is undeniable. Accordingly, this brings dividends both to the political and business elite of the 
region. 

Another illustrative trend of such cooperation generated by the new political realities is that the change of the elec-
tions model modified the method of communication between the representatives of central authorities and voters. 
First of all, the majority system of communication between deputies and public authorities, business representatives, 
the public, and voters has passed into the past. Previously, every deputy, vitally interested in extending his or her pre-
sence on a certain territory, was responsible for a certain rayon. Today, this system of communication with voters has 
been fully destroyed, and the communication centre has been transferred to the offices of local organisations of parlia-
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відбилося у протистоянні на обласному та міському рівнях. Прояви такої конфронтації у тій чи іншій мірі мали 
місце на Сумщині, Харківщині, Херсонщині тощо. Часто вона супроводжувалася не лише боротьбою за політич-
ний вплив у регіоні, а й конкуренцією економічних інтересів. 

Особливий випадок політичної взаємодії між регіоном та Києвом можна спостерігати на прикладі Доне-
цької області. Зважаючи на те, що більше десяти донеччан обіймають посади в уряді, факт існування потужного 
донецького лобі на рівні центральних органів влади є незаперечним. Відповідно, це приносить дивіденди як 
політичній, так і бізнесовій еліті регіону.

Інша ілюстративна тенденція взаємодії центру з регіонами, породжена новими політичними реаліями, поля-
гала у тому, що зміна моделі виборів змінила особливості комунікації між представниками центральної влади 
та виборців. Насамперед, відійшла у минуле мажоритарна система комунікацій депутатів із органами влади, 
представниками бізнесу, громадськістю та широким загалом виборців. Раніше кожний район області був 
закріп лений за конкретним народним депутатом, який був кревно зацікавлений у розширенні своєї присутності 
на цій території. На сьогодні стару модель спілкування з виборцями повністю знищено. Центр спілкування з 
виборця ми перенесено до офісів місцевих організацій парламентських партій, зник елемент безпосереднього 
та зацікавленого спілкування народних депутатів зі своїми виборцями, представниками виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, керівниками підприємств. 

За таких умов найбільші парламентські партії створюють громадські приймальні своїх фракцій або своїх 
депутатських груп у межах фракцій. Зокрема це стосується Партії регіонів та БЮТ, які наближаються до ство-
рення представницької моделі, побудованої на пропорційній партійній основі (Одещина та Чернігівщина). 

Позитивну оцінку здобула практика зв’язку депутатів з виборцями на Черкащині. Проте, незважаючи на 
локалізовані прояви активності, узагальнено можна констатувати, що робота громадських приймалень депу-
татів, прес-конференції, інтернет-форуми не виконують більшої частини своїх функцій або просто відсутні, а 
обговорення актуальних проблем, як правило, має спекулятивний характер. 

Можна констатувати, що завдяки змінам, які відбулися після подій кінця 2004 р., та введенню пропорційної 
системи на місцевих виборах в областях відбулися процеси оновлення місцевої еліти за рахунок представни-
ків малого та середнього бізнесу, який підтримав свого часу революційні події 2004 р.

Умовою відсутності протистояння між представниками політичних еліт на обласному рівні є їх тісний зв’язок 
із однією політичною силою. Так, наприклад, монополія Партії регіонів, зокрема — вузького кола її представни-
ків, у Донецькій області обумовлює її домінування над суперниками. Оскільки опозиція не представлена у владі 
та не впливає на процес прийняття рішень, особливих труднощів із приборканням опонентів не виникає. Проте 
останнім часом у місцевих органах влади починає все більш масово висловлюватися середній і відносно вели-
кий донецький бізнес, що можна вважати певним зрушенням в бік від системної політики партійної монополії. 

Протилежна до донецької ситуація склалася в Харківській області, політичні еліти якої характеризують 
неконсолідованим станом та високим рівнем конфліктності. За умов відсутності тотального домінування Партії 
регіонів, протистояння проурядових та пропрезидентських сил набуває хворобливих форм та є деструктивним 
для розвитку регіону. 

Ще одним прикладом нестабільності регіональних елітних груп, обумовленої пропорційним політич-
ним представництвом, є ситуація на Чернігівщині. На обласному рівні як потужний лобіст набирає ваги БЮТ 
(зокрема — голова обласної ради Н. Романова), а на рівні Чернігова оновлення еліти пов’язують з перемо-
гою на березневих виборах міського голови соціаліста М. Рудьковського. І навіть після відмови останнього від 
крісла мера результати оновлення місцевої еліти не було нівельовано.

Часто головні представники елітарних кіл регіону є депутатами Верховної Ради України. Зокрема, це сто-
сується донеччан (Р. Ахметов, Б. Колесніков, Ю. Звягільський тощо), які пройшли до парламенту за списками 
Партії регіонів, одеситів (13 депутатів від Партії регіонів, 6 — від БЮТ, 1 — від НСНУ, 1 — від СПУ), вінничан 
(П. Порошенко, М. Катеринчук, Г. Калетнік), львів’ян (Т. Чорновіл, В. Куйбіда, Т. Стецьків, А. Шкіль). Проте, на від-
міну від представників Донеччини, інших регіональних кланів у Києві сформовано не було, що пов’язано з при-
належністю представників названих регіонів до різних політичних сил. Тому можна констатувати, що оформ-
лення регіонального лобі в столиці не є прямим наслідком широкого представництва у парламенті. 

Отже, регіональна еліта в Україні здебільшого пов’язана з політичним впливом на місцевому або централь-
ному рівні. Тому будь-які вибори можна розглядати, як спосіб її оновлення, а вибори за пропорційною систе-
мою — як шлях до її консолідації та створення умов для конфронтації між різними впливовими групами. 

У контексті розгляду питання політичного плюралізму варто зазначити, що загальною тенденцією є наяв-
ність великої кількості місцевих осередків політичних партій на рівні регіонів. Такі осередки у поствиборчий 
період можна поділити на чотири типи: 

• ті, хто пройшов до місцевих рад та має дієві відділення у районах області;
• ті, хто пройшов до місцевих рад, але не має власних структур;
• ті, хто має дієві відділення, але не зміг подолати трьохвідсотковий бар’єр;
• ті, хто існує лише на папері (більше половини від усіх зареєстрованих партійних осередків).

Відсоток партій, представлених у всіх адміністративно-територіальних одиницях певного регіону, а також 
активність місцевих партійних осередків є досить низькими. Так, наприклад, у Херсонській області серед 118 
обласних партійних організацій свої структурні утворення в усіх районах та містах мають 15 партій (12,7 %), 
а 17 (14,4 %) обласних партійних організацій не мають жодних місцевих осередків в області. На Чернігівщині 
протягом поточного року найбільш помітними в суспільно-політичному житті області були обласні організації 
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mentary parties, which eliminated direct and interested communication between deputies and their voters, executive 
authorities and local self-governments, or company managers. 

To talk to voters, the biggest parliamentary factions set up their public offices, which is the case with the Party of 
Regions and BYT that are moving towards setting up a representative model grounded on the proportional party basis 
(in particular, this concerns Odesa and Chernihiv oblasts). 

Positive practice of deputy-voter relations has been developed in Cherkasy region. However, despite of certain 
expressions of activity, in general terms public offices, press-conferences, and Internet-fora fail to fulfil the majority of 
their functions or are just absent, while discussion of urgent problems usually has speculative nature. 

Due to the changes that occurred after the events of the end of 2004 and introduction of the proportional represen-
tation system into local elections, oblasts have seen the renewal of local elites through representatives of small and 
medium businesses which support the 2004 revolutionary events. 

Confrontations between representatives of political elites at the oblast level can be avoided if they have close rela-
tions with one political force. Thus, the PoR monopoly, in particular a narrow circle of its representatives in Donetsk 
oblast, condition its domination over its opponents. Since the opposition is not represented in the administration and 
has no influence on the decision-making anyway, it is not particularly difficult to curb opponents. Recently, however, 
medium and relatively big Donetsk businesses have been expressing themselves more and more actively, which can 
be looked at as a certain shift from the systemic policies of party monopoly.  

An opposite situation can be observed in Kharkiv region, where political elites are unconsolidated and highly conflict-
ing. Being free from absolute PoR domination, the confrontation between the pro-governmental and pro-presidential 
forces acquires unhealthy forms and is destructive for the development of the region. 

Another example of instability of regional elite groups caused by proportional political representation is the situa-
tion that developed in the Chernihiv oblast. BYT, in particular its head of the oblast council, has been putting on weight 
as a strong regional lobbyist, while in the city of Chernihiv the elite renewal is associated with the victory gained by 
socialist M. Rudkovskyi in the mayor’s elections. Even though the latter refused from the mayor’s post, this has not 
changed the results of the renewal of the local elite. 

Very often, main representatives of elite circles are members of the Verkhovna Rada. This in particular concerns 
representatives of Donetsk (R. Akhmetov, B. Kolesnikov, Yu. Zvyahilskyi etc) who came to the parliament on the PoR 
list, Odesa (13 members from the Party of Regions, 6 from BYT, 1 from OU, and 1 from SPU), Vinnytsya (P. Poroshenko, 
M. Katerynchuk, H. Kaletnyk), and Lviv (T. Chornovil, V. Kuibida, T. Stetskiv, A. Shkil). Unlike Donetsk group, however, 
no other regional clans have been formed in Kyiv, as representatives of the above regions belong to different political 
forces. In such a way, establishment of the regional lobby in the capital cannot be seen as a direct consequence of the 
broad representation in the parliament. 

Thus, regional elite in Ukraine is mostly associated with local or central political influence. Therefore, any elections 
should be considered as a means of the elite renewal, while elections on the basis of the proportional representati on 
system can be regarded as the way to its consolidation and creation of conditions for the confrontation between vario us 
influential groups.

As to the political pluralism, currently there are many local offices of political parties in the regions. In the post-
election period they can be divided into the following four groups: 

• Those represented in local councils and having efficient divisions in the rayons; 
• Those represented in local councils, but without their own structures; 
• Those with efficient structures but outside local councils; and 
• Those existing only on paper (more than half of all registered party offices). 
The share of political parties represented in all administrative and territorial units of a certain region is very small, 

and they exercise very low activity. Thus, only 15 (12.7%) political parties out of 118 oblast party organisations of Kher-
son oblast are represented in all rayons and towns, while 17 (14.4%) oblast party organisations have no local offices in 
the oblast at all. The most active local organisations of political parties in Chernihiv region have been over the recent 
year Batkivshchyna, SPU, PoR, and OU. Such trends are caused by severe organisational and staff problems related 
to the lack of the possibility to develop and support their own structures, extend their rows and motivate the current 
and potential members to function actively in party organisations. Donetsk is just another example of nominal political 
pluralism: 119 oblast party organisations registered on its territory are not able to have any real influence due to the 
peculiar features of political life in the region. 

Big political parties (PoR, BYT, OU) usually have enough financial and staff resources to conduct broad-scale cam-
paigns and to work with voters, which cannot fail to influence the support that they get from voters. Still the level of 
activity of their local organisations in such broad campaigns on the eve of elections was very low. That is why it is not 
surprising that primary party offices have been set up more actively in smaller localities not by big national parties, but 
by smaller political forces focused on the electorate of a certain region. 

The majority of parties, that were successful in elections, weakened their public activity after the campaign, 
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ВО «Батьківщина», СПУ, Партії регіонів та НСНУ. Такі тенденції можна пояснити гострими організаційними та 
кадровими проблемами, пов’язаними з відсутністю можливості розбудовувати та підтримувати власні струк-
тури, розширювати власні ряди та мотивувати дійсних та потенційних членів активно функціонувати в партій-
них осередках. Іншим прикладом номінального характеру політичного плюралізму в області є Донеччина, на 
території якої зареєстровано 119 обласних партійних організацій, однак, зважаючи на особливості політичного 
життя регіону, жодного впливу вони не мають. 

Важливо, що великі партії (Партія регіонів, БЮТ, НСНУ) мають достатньо фінансових та кадрових ресурсів 
для проведення потужних агітаційних кампаній та роботи з виборцями, що не може не вплинути на рівень їхньої 
підтримки населенням. Проте варто зазначити, що рівень активності місцевих осередків партій щодо прове-
дення широкої розбудовчої кампанії напередодні чергових виборів виявився досить низьким. Тому й не дивно, 
що лідерами зі створення первинних партійних осередків на рівні сіл, селищ, міст та районів у деяких областях 
виявилися не провідні національні партії, а менш потужні, орієнтовані на електорат того чи іншого регіону, полі-
тичні сили. 

Більшість партій, що здобули перемогу на виборах, після завершення кампанії знизила будь-яку публічну 
активність, зменшила свою присутність у засобах масової інформації та мінімізувала власні контакти з вибор-
цями тощо. Так, наприклад, у Вінницькій області станом на 1 лютого 2007 р. було зареєстровано 120 обласних 
організацій політичних партій, які через відсутність фінансування після завершення виборчої кампанії прак-
тично припинили свою діяльність («Третя сила», «Еко + 25 %», «Відродження», «Нова сила» тощо). Однак є і 
протилежні приклади: Партія Зелених України, яка не представлена в парламенті та фактично не має депутатів 
у місцевих радах Чернігівщини, бере участь у політичних процесах у регіоні та є найбільш активною партією 
в регіоні. Це можна пояснити прагненням партійного керівництва працювати на перспективу з потенційним 
електоратом. 

Важливою рисою політичного плюралізму на регіональному рівні є інтенція до підтримки обмеженого кола 
партій населенням областей, яка є очевидною, незважаючи на велику кількість і нерівномірну активність пар-
тій — суб’єктів виборчого процесу, що функціонують на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Реально 
існуючі політичні партії вже вкоренилися у свідомості виборців, які їх знають та готові за них голосувати. Саме 
тому симпатії виборців протягом першого після виборів року принципово не змінилися. Це зайвий раз свідчить 
про відносність залежності активності партії в регіоні та рівня її підтримки. 

Цікаво, що за такої кількості політичних партій на сьогоднішній день практично відсутні регіональні партії, які 
були б хоч якоюсь мірою відомі, потужні чи активні. Натомість досить поширеною тенденцією під час місцевих 
виборів стало створення регіональних блоків під конкретні постаті. Прикладами цього можуть бути ситуації у 
Волинській обласній раді, в якій представлена регіональна політична група Блоку Б. Клімчука «Рідна Волинь», 
в Одеській обласній раді, в якій 5 депутатів, команда мера Одеси Е. Гурвіца, які на вибори йшли у списку НСНУ, 
створили власну фракцію «Наша Одеса», та в Харківській міській раді, в якій 8 депутатів є представниками Блоку 
В. Шумілкіна «За Харків». Здебільшого регіональні партії не представлені в органах місцевого самоврядування. 
Фактично таку тенденцію можна вважати наслідком пропорційної виборчої системи: популярність брендів 
націо нальних партій, а також їхні потужні фінансові можливості суттєво знижують шанси регіональних партій на 
потрапляння до місцевих представницьких органів. Наслідком цього є посилення відриву політики області від 
реальних проблем, що хвилюють населення. 

 Головною особливістю спектру проблем, на яких акцентувала увагу влада на місцях, є його заполіти-
зованість і відірваність від реальних потреб населення. Наслідки названих негативних тенденцій, породжених 
пропорційною виборчою системою, проявилися по ходу діяльності місцевих представницьких органів. У біль-
шості регіонів робота рад звелася або до відстоювання особистих і групових бізнесових інтересів, або до полі-
тичних суперечок, які стали відображенням політичного протистояння на загальнодержавному рівні (особливо 
це стосується діяльності обласних рад). У результаті став очевидним розрив між реальними проблемами насе-
лення (зайнятістю, освітою, соціальним забезпеченням та медичним обслуговуванням тощо) та проблемами, 
на яких зосереджували увагу депутати, що за своєю сутністю були політичними. 

Така надмірна політизація органів місцевого самоврядування призводить до викривлення їхнього почат-
кового призначення, яке полягає у вирішенні конкретних проблем місцевого значення, а не у виробленні 
власної позиції щодо політичної ситуації в державі, а також актуальних проблем внутрішньої та зовнішньої 
політики.

Найбільш актуальною проблемою регіонального життя, на думку населення України, є зміна тарифів на 
комунальні послуги, висока вартість комунальних послуг (плата за квартиру). Крім того, мешканці більшості 
областей акцентують увагу на проблемах, пов’язаних із неналежним медичним обслуговуванням (низькою ква-
ліфікацією лікарів, відсутністю місць і ліків у лікарнях, поганою роботою швидкої допомоги). Цікаво, що для 
міського населення більш пріоритетним є питання комунальних платежів, а мешканці сільських місцевостей 
здебільшого акцентують увагу на медичному обслуговуванні. 

Проблемами регіонального характеру є: сприяння зайнятості населення (Вінниччина), проблема ліквідації 
заборгованості з виплати заробітної плати та поступове підвищення її середнього рівня (Волинь), грального 
бізнесу та реставрації архітектурного середовища міст (Львівщина), боротьба з контрабандою (Одещина), 
проблема вивезення сміття (Сумщина), неналежне водопостачання, стан доріг та освітленість (Херсонщина), 
залучення іноземних інвестицій і виведення з тіньового обороту ринку лісових ресурсів (Чернігівщина) тощо. 
Відповідно, специфіка місцевих проблем у тій чи іншій мірі визначали напрями діяльності органів місцевого 
самоврядування. 
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de creased their presence in the media, and minimised their contacts with voters. As an example, 120 oblast organi-
sations of political parties were registered in Vinnytsya region as of 1 February 2007. Due to the lack of funding, they 
(e.g. Tretya Syla, Eco+25%, Vidrodzhennya, Nova Syla etc) practically seized their activity after the elections. There 
are, however, a few contrary examples: the Green Party of Ukraine, which is not represented in the parliament or in 
local councils of Chernihiv oblast, participates in political processes of the region and is the most active political party 
in Chernihivshchyna. In such a way, the party leadership wish to work with the potential electorate for the future.  

A characteristic feature of the regional political pluralism is the trend to support a limited number of parties despite 
of many election players and their faltering activities in the regions. The real political parties are already rooted in the 
consciousness of voters who know them well and are ready to vote for them. This is why the voters’ political prefe-
rences have not changed much over the first after-election year, which evidences the dependence between the party’s 
activity in the region and its support is rather relative.  

It is interesting that with such number of political parties there are practically no regional parties which would be 
at least to some extent known, efficient, or active. Instead, it has become rather popular to set up regional blocs for 
specific individuals, as for example Ridna Volyn Political Group of B. Klimchuk in Volyn Oblast Council, Nasha Odesa 
faction set up by five members of Odesa Oblast Council which were elected on OU list and support the Mayor of Odesa, 
or Za Kharkiv Bloc of V. Shumilkin established by eight members of Kharkiv Oblast Council. Regional parties are mainly 
not represented in local self-governance bodies, which is another consequence of the proportional representation 
system: popularity of the national party brands, as well as their huge financial possibilities beat down the chances of 
regional parties to get to the local representatives authorities. This results in the isolation of the regional politics from 
the real problems of the people.    

The main feature of problems that are in the focus of attention of local authorities is their high political profile 
and detachment from the real needs of the people. The consequences of the above negative trends generated by the 
proportional representation system have revealed themselves the course of operation of the local representative autho-
rities. In the majority of the regions, the councils either defence somebody’s personal and group business interests, 
or get stuck in political disputes which reflect the nationwide confrontation (this is especially characteristic of oblast 
councils). This has resulted in a gap between the real needs of the people (employment, education, social security, 
health care etc) and the problems which concern local deputies and which are political by their nature. 

Such excessive politicisation of local self-governance bodies result in the distortion of their initial aim lying in 
the need to solve specific local problems, and not in the development of their position of the political situation in the 
count ry, as well as urgent problems of domestic and foreign policy. 

According to the people, the most pressing regional problem is the change of tariffs to municipal services or high 
municipal charges (e.g. accommodation fees), as well as improper health care (low qualification of medical doctors, 
lack of places and medicines in hospitals, deficient operation of the emergency). It is interesting that urban population 
is more concerned about the municipal charges, while rural people mostly concentrate on health care. 

Regional problems include the following: promotion of employment (Vinnytsya region), the need to clear up salary 
arrears and gradually increase salaries (Volyn region), gambling and restoration of the architectural environment (Lviv 
region), fighting against smuggling (Odesa region), waste removal (Sumy region), improper water supply, conditions 
of road and illumination (Kherson region), attraction of foreign investments and taking forest resources out of the sha-
dow (Chernihiv region) etc. Consequently, specific properties of local problems have to a certain extent influenced the 
priorities of the local self-governance bodies. 

Regional authorities intentionally emphasise the problems which are not regarded as first-rate by the people, and 
delay decisions on many important problems. Donetsk and Kharkiv, for example, have been actively debating the sta-
tus of the Russian language, though the public opinion polls show that this issue is not of a major concern. In addition, 
the councils of these oblasts have been many times making assessments of the political situation in the country, which 
is beyond the competence of local authorities. 

The above evidences that there is a gap between the problems that disturb the people and the issues on which local 
authorities concentrate their main attention.  

Despite of the numerous declarations of the wish to promote transparency and ensure free access of informa-
tion to the operation of local authorities, regional authorities still remain pretty closed. 

The traditional method used to dissemination information is the media. Thus, Donetsk oblast publishes such 
news papers as Zhyttya (founded by Donetsk Oblast Council and Donetsk Oblast State Administration) and Nash Dim 
(found ed by Donetsk City Council). 

Some information on the activities of local authorities is published on Internet web-sites. This method of raising 
public awareness is rather limited, though, as, firstly, not all people in the regions constantly use Internet, and second ly, 
such information is often rather one-sided, which brings down any possibilities of critical assessment of work of public 
authorities. In addition, Internet web-sites are mainly supported by local self-governance bodies and mayors, while 
the activities of local state administration are covered only through the media which are often not very objective. One 
of the exceptions here is Volyn State Oblast Administration which has set up special web-pages on its web-site for the 
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Владою областей навмисно актуалізується низка проблем, які насправді не є першочерговими для мешкан-
ців, а стосовно деяких актуальних проблем прийняття рішень було затягнуто. Зокрема на Донеччині та Харків-
щині велися активні дебати щодо надання російській мові статусу регіональної, хоча соціологічні опитування 
показують, що це питання населення областей не вважає першочерговим. Крім того, неодноразово давалися 
оцінки політичній ситуації в країні, що теж не належить до компетенції місцевих органів влади.

Отже, можна констатувати, що існує розрив між проблемами, що реально хвилюють населення, та питан-
нями, на яких місцеві органи влади зосереджують основну увагу. 

Незважаючи на численні декларації про прагнення сприяти прозорості та забезпечення вільного доступу 
до інформації про діяльність місцевих органів влади, влада на рівні регіонів залишається досить закритою.

Традиційним способом донесення інформації про діяльність місцевих органів влади є ЗМІ. Так, наприклад, 
у Донецькій області видаються газети «Життя» (засновник — Донецька обласна рада і Донецька обласна адмі-
ністрація), «Наш дім» (офіційне видання Донецької міської ради). 

Важливим способом поширення інформації про діяльність місцевих органів влади є розміщення інформа-
ції на інтернет-сайтах. Однак таке інформування є досить обмеженим, оскільки, по-перше, не все населення 
в регіонах постійно користується Інтернетом, а по-друге — часто подана на офіційний сайтах інформація є 
досить однобічною, а тому нівелює можливості критичної оцінки роботи органів влади. Крім того, Інтернет-
сайти мають здебільшого органи місцевого самоврядування та міські голови, а висвітлення діяльності місцевих 
державних адміністрацій відбувається лише через ЗМІ, які часто є необ’єктивними. Винятком є запроваджена 
Волинською держадміністрацією практика: на її офіційному веб-сайті у мережі створено окремі веб-сторінки 
для структурних підрозділів облдержадміністрації; крім того, усі райдержадміністрації та виконкоми міських 
(міст обласного значення) рад області також мають власні сайти, на яких розміщують розпорядження та інші 
акти органів влади. У Донецьку були створені спеціалізовані сайти «Комунальний портал» та «Архітектурно-
будівельний портал». Однак існують як позитивні (наприклад, Донеччина), так і негативні (наприклад, Херсон-
щина) оцінки ефективності інформування та відкритості влади. 

У деяких областях робляться певні кроки для підвищення відкритості та прозорості діяльності місцевих орга-
нів влади. Наприклад, Вінницька обласна рада вирішила провести громадські слухання щодо бюджету регіону 
на 2007 р. Слухання відбулися у другій декаді грудня, і це, на думку керівників області, дало змогу облраді 
зробити бюджетний процес більш прозорим і зрозумілим. Прикладом проведення громадських слухань, що 
не принесли очевидного результату, стали проведені в березні 2006 р. слухання на тему «Обговорення питань 
реалізації Концепції розвитку міста Львова» — тема залишається невичерпаною, а проблема остаточно не 
узгодженою в контексті актуального розроблення Генерального плану міста Львова.

Незважаючи на певні позитивні тенденції, інформаційна політика залишаться спрямованою на монолог 
«згори-вниз», чітко дозованою та обмеженою. Тобто влада офіційно повідомляє про свої рішення, керівники 
областей проводять прес-конференції, але механізм прийняття рішень владою часто залишається закритим 
та непрозорим. У структурах влади присутній зайвий бюрократизм, необґрунтоване використання незаконних 
грифів (на кшталт «Не для друку» тощо), неприйняття нових форм роботи, консерватизм методів спілкування 
з громадянами. Крім того, кулуарний характер прийняття рішень, факти обмеження прав представників гро-
мадськості та ЗМІ на отримання інформації щодо деяких рішень сприяють відчуженню громадськості, розчару-
ванню та зростанню недовіри. 

Загальною проблемою відкритості влади в регіонах є формальне ставлення посадових осіб до розгляду 
звернень, допущення фактів безпідставної тяганини та зволікання при вирішенні порушених у зверненнях 
питань, а також порушення строків відповіді за результатами звернень. Крім того, відбувається скоріше іміта-
ція діалогу між органами влади та громадським сектором, ніж реальна співпраця. Яскравим прикладом цього 
стало створення консультаційної ради при Чернігівській обласній державній адміністрації. Під час однієї з тра-
диційних колегій учасників просто поінформували, що такий орган створюється, та ознайомили з його скла-
дом. Виявилося, що до дорадчої ради увійшли 25 представників різних організацій, які є абсолютно невідо-
мими представникам «третього сектору».

Можна констатувати зростання рівня корупції в органах місцевої влади. Наприклад, у лютому 2007 р., 
за інформацією прес-служби Міністерства внутрішніх справ, у Донецькій області зафіксовані рекордні випадки 
корупції чиновників; погіршення ситуації щодо боротьби з корупцією спостерігалося й на Чернігівщині. З іншого 
боку, контраст офіційної інформації та тих справ, які існують у регіонах насправді, демонструє погіршення 
ситуа ції боротьби з корупцією, яка спостерігається у другій половині 2006 — на початку 2007 рр., причому нові 
кадрові призначення позитивно не вплинули на загальну картину. 

У ряді областей відсутні будь-які резонансні карні справи. Навіть справи, пов’язані з хабарництвом при свід-
ках, або не доводилися до суду, або обвинувачуваних визнавали невинними. 

Інша важлива тенденція — обмежене висвітлення скандальних справ, пов’язаних із корупцією, у ЗМІ, що 
фактично унеможливлює громадське обговорення проблеми та пошук шляхів її вирішення. 

Певні позитивні зрушення спостерігалися у Чернігівській області, де за досліджуваний період правоохорон-
ними органами було розкрито низку корупційних актів та викрито ряд посадових осіб, які практикували хабар-
ництво. Однак загальноукраїнська тенденція щодо цього питання є невтішною. 

Таким чином, загальні підходи до боротьби з корупцією, що практикуються на регіональному рівні, є 
не  ефективними. Відсутність бажання проводити серйозні структурні реформи, а також відсутність концептуаль-
ного бачення кроків, які необхідно здійснити на регіональних рівнях, є причинами домінантної актуальності 
пробле ми корупції для регіонального розвитку і надалі. 
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structural offices of the administration; in addition all rayon state administrations and executive committees of mun-
icipal councils (of towns of oblast significance) also have their web-sites where they publish their decrees and other 
act. Donetsk has established specialised web-sites like Komunalnyi Portal and Architecture and Construction Portal. 
Nevertheless, there are both positive (e.g., Donetsk region), and negative (e.g., Kherson region) assessments of info-
rmation activities and openness of the authorities. 

In some oblasts, certain steps are being done to improve openness and transparency of local authorities. For 
examp le, Vinnytsya Oblast Council decided to conduct public hearings about the regional budget for 2007. Such 
hearings took place in late December, and this, according to the oblast leadership, allowed to make the budgeting 
process more transparent and comprehensible. However, there have also been similar efforts which did not bring any 
results, like the public hearings conducted in March 2006 and dedicated to the Implementation of Lviv Development 
Concept – the topic has remained open, and the problem has not been fully reconciled in the context of the preparation 
of the General Plan of Lviv. 

Despite of certain positive trends, information policy remains oriented towards the “downstreaming” monologue, 
clearly measured and limited. In other words, authorities officially inform of their decisions, the leadership arranges 
press conferences, but the decision-making mechanism often remains closed and obscure. The authorities are still 
burdened with excessive bureaucracy, they use illegal stamps (like “not for publishing”) and do not accept new methods 
of work remaining very conservative in their communication with the public. In addition, the under-carpet character of 
decision-making, restriction of rights of the public and the media to receive information on certain decisions make the 
public only more alienated, as well as strengthen disappointment and distrust. 

The general problem with the openness of the authorities in the regions is the formal attitude of officials to the 
consideration of appeals, ungrounded delays and protractions in the settlement of certain issues, as well as violation 
of the dates set for the replies to the public appeals. In addition, public authorities sooner imitate the dialogue with 
the public sector, rather then engage into any real cooperation with it. One of the illustrative examples is the setup of 
the advisory council under Chernihiv Oblast State Administration. At one of the traditional meetings of its board, the 
participants were just notified of the setup of the council and its composition. As it appeared, the council included 25 
representatives of different organisations which were absolutely unknown to the representatives of the civil society. 

Local authorities have the problem rampant corruption. Thus, in February 2007, according to the press 
service of the Ministry of Interior, Donetsk oblast officials demonstrated the record-striking cases of corruption; a 
similar aggravation of the situation with the fight against corruption has been observed in Chernihiv oblast. On the 
other hand, the contrast between the official information and the cases which occur in the regions demonstrates that 
the situation with the fight against corruption worsened in later 2006 – early 2007, and the new staff appointments have 
not had any positive impact on the general picture. 

A number of oblasts have not initiated one single criminal case that would have broad resonance. Even the witnessed 
bribery cases sometimes do not get to the court or equally the accused are often relieved from their charges. 

One important trend here is the limited coverage of the scandal corruption-related cases by the media, which 
actually makes impossible any public discussion of the problem and the ways of its settlement. 

Some positive shifts have been observed in Chernihiv oblast, where the law-enforcement authorities have uncovered 
a few corruption cases and revealed a number of officials practicing bribery. The nationwide tendencies in this area, 
however, are rather pessimistic. 

Thus, the general approaches to the fight against corruption in certain regions are not very efficient. Lack of the 
will to make serious structural reforms, as well as no conceptual vision of the steps to be made at the regional level 
preserve corruption as a dominant problem for the regional development. 

Judiciary is in crisis. The problems that arise at the central level include biased and obscure decision-making, 
certain ambiguously regulated procedural issues, low salaries of judges, inefficient implementation of court rulings 
which cast doubts at the independence of courts. The judicial system suffers lack of funds and experts, which results 
in the inefficiency and corrupt nature of courts and increases their dependence on the executive branch. 

Numerous conflicts related to the exercise of right to fair justice have been noticed in Kherson and Chernihiv 
regions. Also a big number of judicial mistakes have been observed or the growing number of court rulings that are 
cancelled by the appeal institutions. This intensifies the doubts of public not only about the professional skills of many 
judges, but also their moral qualities. 

Among other most pressing needs of the regional judiciary there are failures with enforcement of court decisions 
of the court, limited access to the high-quality legal advice etc. These and other factors undermine the public trust to 
the courts. 

Thus, there are serious and typical for all Ukrainian regions problems related to the administration of justice which 
require attention of the public and urgent change of the situation by means of decisive reforms and rotation of judges. 

Thus, the following trends of political and administrative life in the regions have become characteristic of the 
modern time:
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Судова система перебуває в кризі. Серед проблем, які визнаються на центральному рівні, — поширена 
упередженість і непрозорість у прийнятті рішень, а також невизначеність деяких процедурних питань, низька 
заробітна плата суддів, неефективне виконання судових рішень, що ставить під сумнів незалежність судів. 
Судова система потерпає від браку коштів і фахівців, що є причиною неефективності й корумпованості судів і 
підвищує їхню залежність від виконавчої влади.

Численні конфлікти, пов’язані з реалізацією права на справедливий суд, фіксувалися, наприклад, у Херсон-
ській та Чернігівській областях. Відповідно, спостерігається велика кількість судових помилок, тобто кількість 
справ, що скасовуються апеляційними установами, зростає. У громадськості виникають сумніви не тільки у 
професійних, а й у моральних якостях багатьох суддів.

Однією з найнагальніших потреб регіонального судочинства є невиконання рішень судів. Можливість отри-
мати якісну юридичну консультацію наразі мають не всі охочі. Ці та інші фактори призводять до падіння рівня 
довіри до суду з боку громадян. 

Отже, можна констатувати серйозні, типові для всіх регіонів України, проблеми у здійсненні правосуддя, які 
потребують уваги громадськості та термінової зміни ситуації шляхом проведення рішучих реформ та ротації 
суддів.

Таким чином, після парламентських виборів набули актуальності такі тенденції політичного та 
владного життя регіонів:

1. Виборчі перегони продемонстрували формування нового образу політичної партії у свідомості елек-
торату, орієнтацію на нову політичну еліту, що сформувалася в умовах незалежності, та, як наслідок, — суттєве 
зниження підтримки «лівих» партій.

2. Результати місцевих виборів виявилися більш строкатими порівняно з результатами виборів народних 
депутатів України.

3. Ключовим моментом виборчої кампанії 2006 р. стало запровадження пропорційної системи виборів 
народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Головним позитивним наслідком такої реформи стало 
структурування електоральних увподобань населення. Однак проблеми, породжені новою виборчою систе-
мою, перевищили здобутки (зокрема — в контексті місцевих виборів). Основними недоліками пропорційного 
представництва є: 

• нерівномірність представлення районів регіону в обласній раді;
• зосередження центру прийняття рішень щодо життя регіону в обласному центрі;
• обмеження доступу виборців до інформації про конкретних осіб, яких вони обирають;
• збільшення представництва бізнесових кіл у місцевих радах при зменшенні кількості представників соціальної 

сфери;
• зосередженість партійних діячів на реалізації та захисті власних індивідуальних або корпоративних інтересів;
• обмеження безпосереднього зв’язку депутатів з населенням.
4. Критерієм оцінки питання реального балансу влади в областях є спроможність формування коаліцій у 

місцевих радах, а також характеру взаємодії між головами державних адміністрацій та обласними радами, між 
міськими головами та міськими радами.

5. Основною тенденцією, що визначила характер взаємодії між центром та регіонами, стало відображення 
протистояння між проурядовими та опозиційними партіями на державному рівні відбивається у протистоянні 
на обласному рівні.

6. Головною особливістю спектра проблем, на яких акцентувала увагу влада, є його заполітизованість і 
відірва ність від реальних потреб населення. 

7. Незважаючи на численні декларації про прагнення сприяти прозорості та забезпечення вільного доступу 
до інформації про діяльність місцевих органів влади, влада на рівні регіонів залишається досить закритою.

8. Можна констатувати зростання рівня корупції в органах місцевої влади.
9. Проблеми судової системи регіонів пов’язані з низьким рівнем неупередженості, прозорості і незалеж-

ності судів, невизначеністю деяких процедурних питань, низькою заробітною платою суддів, неефективним 
виконанням судових рішень.

РОЗДІЛ 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Об’єктивна оцінка впливовості НУО на регіональні процеси можлива на підставі як кількісних, так і якісних 
показників. Мережа регіональних громадських організацій по Україні є досить численною. Крім того, існує тен-
денція до розширення кількості громадських об’єднань. Однак одночасно можна говорити про фіктивність та 
формальність діяльності більшості громадських організацій, які фактично існують лише на папері в управлінні 
юстиції. 

Громадські організації діють у досить широкому спектрі сфер суспільного життя: благодійні, ветеранські, 
жіночі, професійні, організації інвалідів тощо. Особливо відзначається активністю молодіжний громадський 
рух: у деяких регіонах (наприклад, у Донецькій, Одеській, Сумській, Харківській областях) молодіжний сектор є 
досить потужним і одним із найбільш активних. Резонансними ініціативами є створення молодіжних і студент-
ських рад (наприклад, у Херсонській області), запровадження процедури молодіжного вето на рішення міської 
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1. Election race has demonstrated the formation of a new image of a political party in the consciousness of the 
electorate, orientation towards a new political elite which has been formed under the conditions of independence and 
resulted in the considerable decrease of the support given to the leftist parties. 

2. Local elections results have appeared to be more diverse as compared to the results of the parliamentary 
elections. 

3. Introduction of proportional representation system for parliamentary and local elections has become a key 
aspect of 2006 election campaign. As a positive consequence of this reform, the electoral preferences of the people 
have become more structured. The problems, generated by the new election system, however, have exceeded the 
achievements (in particular, in the context of local elections). The main drawbacks of the proportional representation 
system include:

• Uneven representation of rayons in the oblast council; 
• Concentration of the decision-making centre in the oblast centre; 
• Restriction of the voters’ access to the information on specific persons whom they elect; 
• Increased representation of business circles in local councils against decreased representation of representatives of 

the social sphere; 
• Focus of the party representatives on the implementation and protection of their personal or corporate interests; and 
• Limitation of the direct connection between the members of parliament and the population. 
4. The real balance of power in the regions can be assessed through the capacity to form coalitions in local 

councils, as well as the nature of interaction between heads of state administrations and oblast councils, and between 
mayors and city council. 

5. The main trend that has defined the nature of the centre-regions cooperation is the reflection of the nation al 
confrontation between the pro-governmental and oppositional parties at the oblast level. 

6. The main feature of the range of problems, that the administration is concerned with, is its politicisation and 
isolation from the real needs of the people. 

7. Despite of numerous declarations on the wish to improve transparency and ensure free access to the 
information on the operation of local authorities, the regional authorities remain to be closed. 

8. The level of corruption in local authorities is rampant. 
9. The problems of the regional judiciary are caused by the low level of objectivity, transparency, and independence 

of courts, certain unregulated procedures, low salaries of judges, and inefficient performance of judicial decisions.

SECTION 2. CIVIL SOCIETY

Assessment of the NGO influence on the regional processes can be made on the basis of both quantitative 
and qualitative indicators. A network of regional NGOs is rather large in Ukraine and constantly growing. 
However, the majority of NGOs exist only on paper registered in the justice office and act only in a formal or 
fictitious way. 

NGOs operate in quite a wide range of areas of social life: there are charity, veteran, women, trade unions, 
organisations of disabled individuals etc. Youth civil movement is especially active: in some regions (e.g., Donetsk, 
Odesa, Sumy, and Kharkiv regions), the youth sector is rather strong and one of the most active ones. There are many 
well-known initiatives related to the setup of youth and student councils (e.g., Kherson oblast), introduction of the 
youth veto on decisions of the city council and establishment of the Youth Council under the city council executive 
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ради та створення Молодіжної ради при виконавчому комітеті міської ради (м. Одеса). Оздоровчі та фізкуль-
турно-спортивні об’єднання становлять значний відсоток від загальної кількості НУО, наприклад, на Донеччині, 
Одещині, Харківщині. 

Значна частина громадських організацій не інформує про власну діяльність, що наштовхує на сумніви щодо 
систематичності їхньої роботи. Так, наприклад, у Львівській області із 4 тисяч організацій систематичну активну 
роботу проводять лише 20 %, тобто приблизно 300 установ; в Одеській області, за висновками експертів, 
реально функціонують не більше 10 % зареєстрованих НУО, у Харківській області навіть чисто формально зві-
тують про свою діяльність перед органами влади у передбаченому законом порядку лише 26 % від загальної 
кількості організацій, у Херсонській області із кількох сотень зареєстрованих громадських організацій реально 
активними визнаються лише 53, тобто приблизно 9,5 %. Отже, доводиться констатувати певну штучність роз-
галуженої системи громадянського суспільства, що у більшості регіонів проявляється у несистематичності 
роботи, коли діяльність здійснюється від проекту до проекту, і лише невелика кількість громадських організацій 
діє на постійній основі.

Із цим пов’язаний той факт, що вік громадської організації в сучасних умовах є не дуже довгим. Після кількох 
років активного життя більшість громадських організацій припиняють своє існування. 

Нерівномірність роботи громадського сектору в Україні можна пов’язати зі специфікою умов його розвитку. 
Багато громадських об’єднань створювалися з метою задоволення приватних інтересів (наприклад, це спо-
стерігається у Волинському та Чернігівському регіонах), а із втратою цими інтересами актуальності фактично 
припинялася і робота установи.

Ще одна важлива особливість громадянського сектору полягає в тому, що більшість громадських організацій 
існують на бюджетні кошти, які не завжди розподіляються рівномірно. Тенденція до покращення умов існування 
та розвитку громадського сектору спостерігається тоді, коли починають розроблятися програми фінансування 
для різного типу громадських організацій, кошти яких розподіляють на конкурсній основі. Так, наприклад, на 
Вінниччині для підтримки ініціатив громадських організацій Головним управлінням з питань внутрішньої полі-
тики, у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю в 2006 р. було проведено два етапи конкурсу програм громадсь-
ких організацій, спрямованих на консолідацію громадськості навколо утвердження українсь кої державності та 
розбудови громадянського суспільства; 18 з 33 громадських організацій перемогли та отримали фінансування. 
Протягом 2006–2007 рр. Волинська обласна влада надає фінансову та організаційну допомогу об’єднанням 
ветеранів, жіночим, молодіжним та іншим громадським організаціям для виконання суспільно значущих про-
ектів. Почастішали випадки соціальних замовлень на послуги громадських організацій (наприклад, у Львові 
був підписаний меморандум про співпрацю НУО із Львівською міською радою щодо запровадження моделей 
інноваційних соціальних послуг). Відмічається залучення коштів іноземних грантів до здійснюваних проектів, 
але лише в поодиноких випадках. Однак постійний пошук джерел фінансування створює реальну загрозу неза-
лежності громадського сектору, штовхаючи НУО на зближення з бізнесовими і державними організаціями та 
призводить до втрати ними незалежної позиції.

Поряд із названими проблемами, варто відзначити позитивні зрушення у деяких областях, пов’язані з про-
цесом професіоналізації громадського сектору (зокрема, це стосується політичної сфери). Варто згадати про 
поступове освоєння методів роботи в кампаніях громадського лобіювання та адвокасі-кампаніях, які досить 
інтенсивно створюються у Львівській та Сумській областях. Поширеним способом впливу на владу (а точніше — 
взаємодії з нею) стали громадські ради. Це — один з найбільш популярних засобів участі громадськості у про-
цесі прийняття рішень. Широка мережа громадських рад існує в усіх областях України: наприклад, громадські 
ради при облрадах та облдержадміністраціях у Вінницькій та Донецькій областях, Обласна рада українського 
козацтва на Херсонщині. Однак, незважаючи на поширені заяви про важливість консультаційних і дорадчих 
функцій таких установ, у більшості регіонів громадські ради існують формально (тобто поширені випадки ігно-
рування їхніх рекомендацій). 

Важливою тенденцією в руслі професіоналізації громадського сектору, що спостерігається в низці областей 
України, є активізація становлення аналітичних центрів на регіональному рівні. Такими організаціями, напри-
клад, є Центр досліджень регіональної політики в Сумській області, Поліський фонд міжнародних та регіональ-
них досліджень у Чернігівській області. На Харківщині активно діють Харківська правозахисна група, Харківсь-
кий осередок Комітету виборців України, Фонду місцевої демократії, Об’єднання сталих спільнот тощо. 

Незважаючи на позитивні зрушення, громадські організації наразі використовують досить традиційні 
форми впливу на владу та способи участі у процесі прийняття рішень суспільного значення. Основними видами 
активності є моніторинги діяльності влади, що здійснюється у площині контролю за виборчим процесом і сту-
пенем виконання обіцянок посадовцями та депутатами. У Сумах та Харкові діють обласні прес-клуби реформ, 
що займаються не лише моніторинговою діяльністю, а й інформаційним обміном між областями у контексті 
запровадження новітніх практик. 

У деяких областях існує тенденція до зближення громадського сектору з місцевими владними колами. Так, 
з одного боку, варто говорити про те, що громадська діяльність є кроком на шляху до здобуття влади: наприк-
лад, багато діячів громадської сфери Волинської області брали участь у виборах та стали депутатами місце-
вих рад, на Сумщині громадська ініціатива «Нічний дозор» тепер має власну фракцію у Сумській міській раді 
та представників у обласній та районній радах, у Харкові громадський рух «Міська варта» не презентований у 
радах різного рівня, однак виступає як опозиційний до керівництва міста. З іншого боку, прослідковується полі-
тизація громадських організацій, а також підтримка їхньої діяльності окремими групами політиків. Цікавим є 
той факт, що громадські ради інколи використовують з метою отримання влади. Однак, на жаль, приклади спів-
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committee (Odesa), and sport organisations which make a considerable share of the total number of NGOs, like in 
Donetsk, Odesa, and Kharkiv regions. 

Many NGOs offer no information on their activities, which casts doubts about the systemic nature of their work. 
Thus, in Lviv oblast, only 300 out of 4,000 organisations (or 20%) operate on a systemic basis; in Odesa region not more 
than 10% of the registered NGO function; in Kharkiv region, on 26% of NGOs submit formal reports on their activities to 
the public authorities in accordance with the procedure envisaged by legislation; in Kherson oblast, only 53 out of a few 
hundreds of NGOs (around 9.5%) are recognised as active. This evidences that the broadness of civil society system 
is rather artificial, which in the majority of regions is expressed in non-systemic work, when organisations revive their 
activities from project to project, and only a small number of them act on a permanent basis. 

This is why the NGOs have a rather short life under the current conditions. After a few years of active life, the 
majority of NGOs cease their existence. 

Uneven nature of civil sector operation in Ukraine can be explained by the specific conditions of its development. 
Many civil organisations have been set up to satisfy private interests (e.g., as it is observed in Volyn and Chernihiv 
regions), and as soon as such interests lost their significance, the relevant institutions would stop their operation. 

Another important feature of the civil sector is that the majority of NGOs get money from the national budget. 
Very often such money is not distributed in an even manner. The trends towards improvement of the existence and 
development of the civil sector is observed when funding programmes are being developed for various types of NGOs, 
and money for them are distributed on a competitive basis. Thus, in Vinnytsya region, to support NGO initiatives, the Main 
Office for Interior Affairs, Media, and Public Relations arranged a two-stage competition in 2006 for NGO programmes 
aiming at consolidation of the public around the establishment of the Ukrainian statehood and development of the 
civil society; 18 of 33 NGOs won and got funding. Between 2006 and 2007, Volyn oblast authorities provide financial 
and organisational support to the veteran, women, youth, and other civil society organizations to implement publicly 
important project. More and more often NGOs get social orders for their work (e.g., in Lviv a memorandum has been 
signed on cooperation between NGOs and Lviv City Council as concerns introduction of models of innovative social 
services). Sometimes, foreign grants are attracted for implementation of certain projects, but only in individual cases. 
However, constant search for the sources of funding creates a real threat to the independence of the civil sector forcing 
NGOs to get closer to business and public organisations, which results in the loss of their independent position. 

Apart from the above problems, there have also been positive shifts in some areas related to the improvement 
of professional skills in the civil society area (in particular this concerns the political sphere). Here, it is important to 
mention the gradual implementation of methods of the public lobbying and advocacy campaigns which are developed 
quite actively in Lviv and Sumy regions. One of the widespread methods to influence the authorities (or rather 
cooperate with them) is the set up of public councils. This is one of the most popular means of public involvement 
in decision-making. A wide network of public councils has been set up in all Ukrainian regions: in particular, such 
councils exist under oblast councils and oblast state administrations in Vinnytsya and Donetsk regions; the Oblast 
Council of Ukrainian Kozakship has been established in Kherson oblast. However, despite of popular declarations on 
the importance of advisory functions of such institutions, in the majority of regions such councils function only formally 
and their recommendations are often just ignored. 

An important trend in the improvement of professional skills of the public sector observed in a number of Ukrainian 
regions is active establishment of think tanks at the regional level. In particular, such organisations include the Centre for 
the Regional Policy Studies in Sumy oblast, the Polissya Foundation for International and Regional Studies in Chernihiv 
oblast, Kharkiv Advocacy Group, Kharkiv Office of the Committee of Voters, the Local Democracy Foundation, and 
Union of Sustainable Communities in Kharkiv region. 

Despite of such positive changes, NGOs currently use traditional forms of influence on authorities and methods of 
participation in decision-making. The main kinds of activity include monitoring of how authorities operate in the context 
of control of the election process and the extent to which members of councils and officials fulfil their promises. In 
Sumy and Kharkiv, there are oblast reform press-clubs which are involved not only in monitoring activities, but also in 
the information exchange between various oblasts in the context of implementation of innovative practices. 

Some regions demonstrate a trend towards approximation of the civil sector with local authorities. Thus, on the one 
hand, the public activity is a step towards the acquisition of power, for example main public activists of Volyn oblast 
participate in the elections and became members of local councils; in Sumy region, the Nichnyi Dozor public initiative 
has its own faction in Sumy City Council and representatives in oblast and rayon authorities; in Kharkiv, the Miska Varta 
youth initiative is not represented in any councils, but acts as an opposition to the city authorities. On the other hand, 
NGOs become more and more politicized, and they are often used to support activities of individual groups of politicians. 
It is interesting that public councils are often used to get power (for example, the current chairman of Sumy Oblast 
Council is a former chairman of a public council that operates thereunder). Nevertheless, unfortunately examples of 
NGO-authority cooperation are often dedicated to a certain objective (thus, the main priority of think thanks operating 
in Chernihiv oblast is election campaign and programme monitoring, conduct of information campaigns etc). Very 
often initiatives and programmes suggested by NGOs fund no support not only on behalf of the authorities, but also 
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пра ці громадського сектору з місцевими органами влади є поодинокими та часто кон’юнктурними (наприклад, 
на Чернігівщині основними напрямами діяльності аналітичних центрів є моніторинг передвиборчих кампаній та 
програм, проведення інформаційних кампаній тощо). Досить часто ініціативи та програми громадських органі-
зацій не знаходять підтримки та участі не тільки з боку влади, а й партнерів серед інших НУО. В інших випадках 
практикується створення псевдогромадських організацій під окрему політично, владно чи економічно впливову 
особу з цілями, що не мають на меті досягнення суспільного блага.

Підсумовуючи сказане вище, можна констатувати, що головною рисою громадянського суспільства на 
рівні регіонів є його різноманітність, багатовекторність, децентралізація та строкатість політичних уподо-
бань. Але при цьому у всій своїй сукупності громадські організації слабо впливають на ухвалення рішень 
та політичні процеси області обласного значення. Однією з причин цього є закритість місцевої влади та її 
відмежованість від зовнішніх рекомендацій. Єдине, на що можуть впливати громадські організації, — це на 
створен ня відповідної громадської думки та спроби змінити ставлення громадськості до негативних соціаль-
них явищ у суспільстві. 

Отже, можна констатувати обмеженість впливу громадських організацій на прийняття рішень органами 
влади. Співпраця в цьому напрямі існує, але вона має яскраві формалізовані риси та невисокий рівень успіш-
ності, оскільки залежить від політичної ситуації та конкретних осіб, які перебувають при владі.

Найбільш резонансні ініціативи та події за участі НУО пов’язані з такими методами впливу громадського 
сектору на місцеву владу, як громадські акції. Варто говорити про тенденцію до зростання кількості резонанс-
них подій особливо після «помаранчевої» революції, що досить інтенсивно проявляється в ряді областей. Ана-
лізуючи громадські акції за останній рік, можна умовно виділити такі сфери:

• Контроль за діяльністю місцевих органів влади та активні акції, покликані впливати на процеси прийняття 
рішень. Такі акції стали особливо популярними після «помаранчевої революції». Вони об’єднують спектр дій від 
моніторингових проектів до активних акцій протестів та подання скарг до прокуратури, що поширені практично 
в усіх областях України. 

• Акції з надання різного роду соціальних послуг. У цьому сенсі варто говорити про широкомасштабні проекти у 
сфері охорони здоров’я (наприклад, акції проти наркоманії та тютюнопаління на Волині; у Херсоні діють орга-
нізації «Антикримінальний вибір» та Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я). Інша сфера діяль-
ності — благочинність. Наприклад, у Чернігові за ініціативою центру «АХАЛАР» спільно з облдержадміністра-
цією було проведено виставку картин, на яку запросили 100 найбагатших людей Чернігова, а зібрані кошти 
були використані в благодійних цілях. Актуалізувалася діяльність, присвячена гендерній тематиці, яка у деяких 
регіонах набула особливої актуальності. Так, наприклад, на Волині «Гендерним центром» та НУО «Волинські 
перспективи» за останній рік було проведено ряд заходів за рівність прав жінок і чоловіків, проти гендернорго 
насильства та гендерних стереотипів.

• Активними та досить поширеними вважаються молодіжні проекти, зміст яких варіюється від проведення 
інформаційних кампаній до реального впливу на владу. Важливим елементом молодіжних ініціатив є скаутські 
проекти та проекти у сфері фізичного виховання. Останнім часом можна спостерігати зацікавленість молоді 
політичними справами (наприклад, на Херсонщині створюються молодіжні ради та молодіжний парламент, що 
активно залучає прогресивну молодь до політичних справ). 

• Проекти, ініційовані громадськими організаціями для розвитку самої громадської сфери. Протягом останнього 
року почали реалізовуватися численні проекти, що мають на меті не просто розширити мережу громадських 
організацій України, але і вивести громадський сектор на якісно новий рівень розвитку. Таку тенденцію можна 
пояснити підвищенням рівня розуміння ролі та важливості громадської сектору в житті суспільства. Прикла-
дами таких акцій є проведення навчальних семінарів для громадських організацій на Сумщині, спрямовані на 
оптимізацію взаємодії між трьома секторами суспільства (владою, бізнесом та політикою) проекти у Волин-
ській області, які, по суті, є методологічними акціями з питань принципів діяльності громадських організацій.

• Акції, присвячені тематиці євроінтеграції. Тенденція до проведення таких заходів у регіонах, а не в центрі, є 
новим досвідом для України. Можна згадати створення Центру Європейської Інформації, щорічне проведення 
свят Дня Європи у Луцьку. Аналогічний проект було реалізовано на Сумщині. 

• Тарифна проблема. Це питання стало актуальним та порушувалося майже в усіх регіонах. Наприклад, було 
ухвалено Звернення профспілкового активу Вінницької області до Президента України, Верховної Ради 
Украї ни, Кабінету Міністрів України, де були зазначені вимоги щодо скасування усіх рішень про підвищення 
цін і тарифів для населення. Львівське представництво Громадянської мережі ОПОРА, Громадський форум 
Львова та Асоціація платників податків Львівської області поширювали Інформацію, як мешканці можуть ком-
пенсувати свої перевитрати, пов’язані з незаконно встановленими тарифами за послуги водопостачання та 
водовідведення. У Чернігові було проведено консультації між представниками НУО та місцевої влади щодо 
ЖКГ. 

• Проведення традиційних акцій протестів проти забудови та руйнування історико-культурних пам’яток, еколо-
гічних акцій, правоохоронних заходів. Наприклад, у Львові місцевим представництвом Громадянської мережі 
ОПОРА було проведено кампанію «ЗУПИНИ», спрямовану на захист та збереження історико-архітектурної 
спадщини м. Львова. У Харкові були проведені громадські акції проти забудови міста. Не залишилася непомі-
ченою активна громадська кампанія проти розміщення поблизу Чернігова радіолокаційної станції РЛС 19 Ж6. 
Її ініціатори — Партія Зелених України та Громадянська мережа ОПОРА — вимагали від влади заборонити вве-
дення у дію небезпечної станції. Результатом кампанії стало те, що спочатку військові замінили РЛС 19 Ж 6 на 
більш безпечну П 18, а пізніше було прийнято рішення винести станцію далеко за межі міста.
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other NGOs. In other cases, pseudo-NGOs are set up for a certain political, administrative, or business individual with 
the aims that have nothing to do with the achievement of social goods. 

In other words, the main features of the civil society at the level of regions are its variety, multi-vector nature, 
decentralisation, and diversification of political preferences. Despite of this, globally, NGOs have a rather weak 
influence on the decision-making and political processes of oblast significance, one of the reasons being the closed 
character of local authorities and their isolation from any recommendations done from the outside. The only this that 
can be influenced by NGOs is formation of the relevant public opinion and attempts to change the attitude of the public 
to the negative social phenomena in the society. 

The above evidences a limited influence of NGOs on the decisions passed by local authorities. There is some 
cooperation in this direction, but it is mainly formal with low success, since it depends on political situation and specific 
individuals holding power. 

The most resonant initiatives and events with participation of NGOs are related to such methods of civil society 
influence on local authorities as public campaigns. It is possible to observe a trend towards the increase of resonant 
events, especially after the orange revolution, which is rather intensively used in a number of oblasts. Analysing public 
campaigns conduced in the recent year, it is possible to single out the following areas: 

• Control of local authorities and campaigns aiming to influence the decision-making. Such campaigns have become 
especially popular after the orange revolution. They unite a range of actions from monitoring projects to active protests and 
complaints submitted to the public prosecution offices. Such activities are widespread in practically all Ukrainian regions. 

• Provision of various social services. Here large scale health care projects are implemented (e.g., anti-drug and 
smoking campaign in Volyn; Anticriminal Choice and Regional Health and Charity Fund in Kherson region). Another 
area of activity is charity. Thus, in Chernihiv, the AHALAR centre together with oblast state administration organised 
an art exhibition and invited 100 wealthiest people of Chernihiv, and then used the money raised for charity purposes. 
More and more is being done on gender issues which are especially acute in some regions in Ukraine. Thus, over the 
recent year Volyn Gender Centre and Volynski Perspectyvy NGO conducted a number of events promoting gender 
equality and fighting against gender violence and stereotypes. 

• Youth projects are also rather active and wide-spread. Their content is varied from information campaigns to the real 
influence on public authorities. Importantly, youth initiatives include scout and physical training projects. Recently, 
young people have become more interested in political affairs (e.g., in Kherson oblast, youth councils and parliament 
have been set up, and they actively involve progressive young people into political affairs).  

• Civil society development projects. Over the recent year, numerous projects have been introduced not merely to 
extend the NGO network in Ukraine, but also to bring the civil sector to a new level of development. This trend can be 
explained by improved understanding of the role and importance of the civil sector in the public life. One of the examples 
is organisation of education seminars for NGOs in Sumy regions aiming to optimise cooperation between the three 
sectors of the society (authorities, business, and politics) in Volyn oblast, which can be regarded as methodological 
campaign on the principles of NGOs. 

• European integration events. A trend towards organising such events in the regions, and not in the centre, is a rather 
new experience for Ukraine. 

• Tariff problem. This issue has become urgent and has been raised in almost all oblasts. Thus, the trade union activities 
of Vinnytsya oblast adopted an address to the President of Ukraine, the Verkhovna Rada, and the Cabinet of Ministers 
with requests to cancel all decisions on the increase of prices and tariffs for the population. Lviv OPORA office, the Public 
Forum of Lviv used to disseminate leaflets with explanations of how citizens may get reimbursed for their excessive 
payments related to the illegally established tariffs for water supply and sewage services. In Chernihiv, consultations 
have been conducted between NGOs and authorities as concerns the housing and municipal economy. 

• Traditional protests against constructions and destruction of historic and cultural monuments, environmental protests, 
right protection events etc. Thus, Lviv OPORA office conducted a STOP! campaign aiming to stop and preserve the 
historic and architectural heritage of Lviv. Public protests have been organised in Kharkiv against certain constructions 
in the city. There has been an active campaign against erection of a radio location station РЛС 19 Ж 6 close to Chernihiv. 
Its initiators – the Green Party of Ukraine and Civiс Network OPORA – required that authorities prohibit commissioning 
of the dangerous station. As a result, the military first replaced РЛС 19 Ж 6 into safer П 18, and later decided to put far 
from the borders of the city. 

An important problem of Ukraine’s civil sector is openness of the NGO operation. Even though the resonant 
events of the civil society life are not close for the people, the NGOs themselves are not used to purposefully inviting 
media to their events and presentation of results of their activities. Also, many NGOs have no practice of preparing 
reports on their activities (including financial). As an example, in Kherson oblast, only 10% of organisations publish any 
information on their activities in the media, and in Chernihiv such information can be found only from 4-5 organisations. 
NGO lack practice of reporting on their efforts. 

The reasons of keeping such low profile include institutional incapacity, lack of sufficient funding to support 
permanent staff, and the problem of non-systemic activity. Since the majority of NGOs are not able to have their 
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Актуальною проблемою функціонування громадського сектору в Україні є питання відкритості діяльнос ті 
громадських організацій. Хоча резонансні події громадського життя не є закритими для населення, самі 
громадські організації не звикли до практики цілеспрямованого запрошення представників ЗМІ на заходи 
або презентації результатів своєї діяльності. Крім того, не практикується підготовка звітів про діяльність тих 
чи інших організацій (у тому числі фінансових). Так, наприклад, у Херсонській області, лише 10 % організацій 
розміщують інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації, а на Чернігівщині така інформація 
фігурує лише щодо 4–5 організацій. Практика звітів про діяльність громадських організацій фактично від-
сутня. 

Причиною «негласності» діяльності громадської сфери називають інституційну неспроможність, відсутність 
достатнього фінансування для утримання постійного персоналу, а також проблему із несистематичністю діяль-
ності. Зважаючи на неспроможність більшості НУО мати власні друковані видання, одним із важливих напря-
мів у створенні публічності та відкритості громадського сектору є створення офіційних веб-сторінок власних 
організацій (така практика поширена, наприклад, на Харківщині та Херсонщині). Однак лише незначна частина 
громадських організацій мають власні веб-сторінки, ще менша кількість організацій їх оновлює чи адмініструє. 

 Прогресивні підходи до політики інформування населення про діяльність громадського сектору були розроб-
лені у Сумській області: в системі громадських організацій налагоджена робота двох прес-центрів (Сумського 
обласного прес-клубу та «Волі громади»), що є ресурсними центрами, навколо яких сформовані інформаційні 
середовища. У деяких випадках публічність громадської сфери є неможливою внаслідок упереджених позицій 
друкованих видань, що категорично відмовляють у поширенні інформації про діяльність окремих громадських 
організацій (така тенденція існує у Чернігівській області). 

Проблема обмеженої присутності громадського сектору в інформаційному полі є лише однією стороною 
медалі проблем, пов’язаних із існуванням громадської сфери взагалі. Однією з характеристик громадянського 
суспільства в Україні є нерівномірність представлення громадських організацій на рівні районів та областей. 
Наприклад, вкрай мало дієвих громадських організацій у районах Одеської області, що пояснюється відсутністю 
потрібних умов для виникнення та розвитку громадських ініціатив; більшість організацій Харківщини зареєстро-
вані у місті Харкові та рідко поширюють діяльність на регіон в цілому. Крім того, відбувається постійне змен-
шення кількості активних громадських організаціях на районному рівні (особливо яскраво ця тенденція прояв-
ляється на Вінниччині, представництво громадського сектору у районах зменшилося у кілька разів). Тому аналіз 
діяльності громадського сектору області в основному зводиться до вивчення практики НУО обласного центру.

Громадський сектор України включає організації, форми активності яких є різноманітними. Серед 
них — професійні спілки, релігійні об’єднання та органи самоорганізації населення. Особливе місце посідають 
козацькі рухи на Херсонщині та Волині.

 У деяких регіонах професійні спілки активізували свою діяльність після «помаранчевої революції», нама-
гаючись не просто залучати до своїх лав нових членів, а й популяризувати свою діяльність серед широкого 
загалу (наприклад, Волинська область). В інших областях профспілковий рух є традиційно досить сильним 
(на приклад, Донеччина та Харківщина). Проте у низці регіонів професійні спілки і надалі залишаються досить 
слабкими та фіктивними утвореннями (наприклад, це стосується Чернігівщини).

Досить популярними стають організації, що представляють інтереси певних бізнесових та підприємницьких 
кіл. Тому, окрім тіньової політизації бізнесу, виникають і громадські середовища підприємців. Це явище стало 
досить поширеним на Львівщині та Сумщині, причому не лише на рівні області, а й на районному рівні. 

Цікавою є ситуація з релігійними організаціями. Виділити якісь загальні тенденції у цій сфері важко, адже 
в одних регіонах (наприклад, у Львівській області) вони не є публічними та займаються переважно просвіт-
ницькою діяльністю, а в інших (наприклад, на Сумщині) діяльність релігійних організацій є не просто заполіти-
зованою, а подекуди навіть призводить до конфліктних ситуацій. Варто зазначити, що мережа та конфесійна 
палітра релігійних організацій в Україні є досить широкою.

Однією із передбачених законодавством України формою суспільної активності є органи самоорганізації 
населення. Але реалізація відповідного права на практиці є досить обмеженою, оскільки ця ланка місцевого 
самоврядування є нерозвиненою. Наприклад, депутати Херсонської міської ради гальмують прийняття про-
грами самоорганізації населення, незважаючи на передвиборчі обіцянки. В Одеській області існує практика 
громадської роботи саме у сфері органів самоорганізації населення, де існує ГО «Лицем до лиця»; крім того, 
у міськраді Одеси створено спеціальне профільне управління для роботи з органами самоорганізації. Але такі 
поодинокі формальні зусилля не є ефективними. Наприклад, на Донеччині актуальною є проблема відсутності 
інформації про можливі форми реалізації права на самоорганізацію громадян. 

Громадська активність щодо стимулювання самоорганізації населення існує лише на обласному рівні. 
Винятком є окремі регіони: Львівщина вважається першою в Україні за кількістю об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків, а на Волині створюються сільські комітети. Це дає змогу говорити про позитивні пер-
спективи зростання уваги до органів самоорганізації з боку населення у майбутньому.

Актуальною та новою у сенсі розвитку громадянського суспільства тенденцією є поширення випадків об’єд-
нання зусиль кількох громадських організацій для реалізації спільних проектів. Це свідчить про рух до розуміння 
проблеми солідарності громадянського суспільства. У багатьох регіонах яскравим фактом відзначають ство-
рення коаліцій громадських організацій (наприклад, на Херсонщині для відстоювання інтересів у комунальній 
сфері було створено коаліцію «Комунальна самооборона»). 

Отже, можна констатувати різноманітність форм діяльності громадських організацій на рівні регіонів. Проте 
через брак матеріальних та організаційних ресурсів їхні дії є часто малоефективними.



31

U k r a i n e :
Y e a r  A f t e r  E l e c t i o n s

own publications, one of important priorities in ensuring publicity and openness of the civil society sector is creation 
of official web-sites of NGOs (such practice is rather popular in Kharkiv and Kherson oblasts). Nevertheless, only 
insignificant part of NGOs have their web-sites, and even less of them regularly update or administer them. 

Progressive approaches to the policy of raising public awareness on the activities of civil society organisations have 
been developed in Sumy oblast: in the NGO system, two press centres have been set up (Sumy Oblast Press Club 
and Volya Hromady) which function as resource centres forming information environment. In some cases, publicity of 
the civil society area is impossible due to biased positions of the printed media which resolutely refuse to disseminate 
information on the activities of certain NGOs (such trend has been present in Chernihiv oblast). 

The problem of limited presence of the civil sector in the information field is just one side of the medial of 
problems related to the existence of the civil sector in general. Civil society in Ukraine is characterised by uneven 
representation of NGOs at the level of rayons and oblasts. Thus, there are extremely few efficient NGOs in the rayons 
of Odesa oblast due to lack of the conditions necessary for the emergence and development of civil initiatives; the 
majority of NGOs in Kharkiv region are registered in the city of Kharkiv and rarely extend their activities to the region 
as a whole. In addition, the number of active NGOs at the rayon level tend to decline (this trend has been especially 
noticeable in Vinnytsya oblast where the representation of the civil sector has shrunken by a number of times). 
Therefore, analysis of the civil society sector of the oblast is brought down to the study of practices adopted by 
oblast NGOs. 

The public sector in Ukraine is comprised of organisations practicing various forms of activity. They include 
trade and religious unions and public self-organisation bodies. Also kozak movements occupy a special place in 
Kherson and Volyn oblasts. 

In some regions, trade unions have become more active after the orange revolution trying not only to attract new 
members, but also publicise their activities among the broad public (like in Volyn oblast). In other regions, trade unions 
have traditionally been rather strong (like in Donetsk and Kharkiv regions). In a few other oblasts, however, trade unions 
remain rather weak and fictitious formations (e.g. Chernihiv region). 

It becomes more and more popular to set up business and entrepreneurship organisations in contrast to the shadow 
politicisation of business. This phenomenon has become rather widespread in Lviv and Sumy oblasts and even in their 
rayons. 

An interesting situation has developed with religious organisations where it is rather difficult to notice any general 
trends, as in certain regions (like in Lviv oblast) they are not public and are dealing mainly with education, while on others 
(e.g. Sumy region), religious organisations are not just politicised, but sometimes even results in conflict situations. In 
this context it should nevertheless be noted that the network and confession array of religious organisations in Ukraine 
are rather broad. 

One of the forms of social activity envisaged by the Ukrainian law is public self-organisation bodies. It is, however, 
rather difficult to exercise this right in practice, since this link of the local self-governance is not developed. For example, 
members of Kherson City Council slow down adoption of the public self-organisation programme despite of election 
promises. In Odesa oblast, the practice of public work in the area of public self-organisation is implemented by the 
Face-to-Face NGO; in addition, a special office has been set up for work with public self-organisation bodies. But such 
sporadic formal efforts are not efficient. In Donetsk oblast, for example, there is a problem of lack of information on the 
possible ways that can be used to exercise the right to public self-organisation. 

Public activity aiming to stimulate public self-organisation exists at the oblast level only with the exception of few 
regions: in Lviv oblast there is the biggest number of unions of co-owners of blocks of flats, while village committees 
are being set up in Volyn. This demonstrates positive prospects of increased attention to the public self-organisation 
on behalf of the population in the future. 

A new trend in the development of civil society is dissemination of cases when a number of NGOs get united for the 
implementation of joint projects. This evidences that there is a movement towards understanding of the problem of the 
civil society solidarity. In many regions, NGOs actively set up coalitions (thus, Kherson region has set up the Komunalna 
Samooborona coalition to defend interests in the municipal area). 

Thus, there is a big variety of forms of activity of NGOs at the level of regions, but due to the lack of material and 
organisational resources their actions are often not very efficient. 

In such a way, development of the civil society in Ukraine over the recent year has been characterised by the 
following trends: 

1. On the one hand, the number of civil society organisations and spheres of their operation has been constantly 
rising, while on the other, their activity is fictitious and artificial which is conditioned by the low level of funding and 
institutional capacity. 

2. There are no grounds to speak about the beneficial conditions for the development of the civil society area. 
The system of granting has only started developing, therefore the majority of NGOs get funding from the state budget. 
Nevertheless, the practice of contests on projects and budget orders for NGO services becomes more widespread.
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Отже, розвиток громадської сфери в Україні за останній рік характеризується такими тенденціями: 
1. З одного боку, кількість громадських організацій і сфер їхньої діяльності постійно зростає, а з іншого — 

часто їхня активність є фіктивною та штучною, що обумовлюється низьким рівнем фінансування та інституцій-
ної спроможності. 

2. Немає підстав говорити про належні сприятливі умови для розвитку громадської сфери. Система бюджет-
ного фінансування лише починає розвиватися, тому більшість об’єднань знаходяться на грантовому утриманні. 
Однак починає поширюватись практика конкурсів на проекти та бюджетне замовлення послуг громадських органі-
зацій.

3. Спостерігається поступовий процес професіоналізації громадського сектору, лакмусом чого є зрос-
тання кількості аналітичних центрів. 

4. Проблемою залишається несистематичність роботи НУО, політизація громадських організацій, а 
також нерозуміння необхідності налагодження ефективної комунікації зі ЗМІ та прагнення до публічності. 

5. Нерівномірність розподілу мережі громадських організацій між районами та обласними центрами не 
дає змоги говорити про рівномірність присутності громадського сектору в Україні. 

6. За останній рік заходи з метою впливу на владу та практика масштабних ініціатив стала особливо 
поширеною. Громадські організації здійснюють свою діяльність у різних сферах: від культурної та молодіжної 
до політичної, де зачіпаються не просто тактичні проблеми (наприклад, тарифні), а й більш стратегічні (напри-
клад, пов’язані з тематикою європейської інтеграції).

РОЗДІЛ 3. НЕЗАЛЕЖНІ ЗМІ

Засоби масової інформації є дієвим механізмом впливу на формування громадської думки. Їхнє викорис-
тання дає змогу ефективно проводити виборчі кампанії, інформувати населення про різноманітні суспільні 
події, формувати його ставлення до діяльності місцевих та державних органів влади, публічних людей. Про-
тягом останніх років спостерігається тенденція до покращення в сфері ЗМІ, зокрема, зросла кількість видань, у 
більшості регіонів підвищився рівень їхньої відкритості.

Аналізуючи структуру регіонального медіаринку, необхідно враховувати не лише види, а й форму влас-
ності, тиражі, періодичність і стабільність видання (виходу в ефір), широту аудиторії тощо. 

У великих та економічно потужних областях більшість ЗМІ перебувають у приватній власності. Наприклад, 
у Харківській області у приватній власності перебувають 7 телеканалів, 2 регіональні радіокомпанії та 11 націо-
нальних, що мають харківську вставку, 14 друкованих видань, а у державній — 1 телеканал, 1 радіокомпанія та 
2 друковані видання. 

У більшості областей з’явилася тенденція до роздержавлення ЗМІ. Однак доводиться визнати, що таке 
роздержавлення ЗМІ відбувається вкрай повільно. Найбільше проблем, пов’язаних із перебуванням у кому-
нальній власності, виникає у сфері друкованих засобів масової інформації. У такому випадку газети фінан-
сово та ідео логічно залежать від органів місцевої влади. До того ж, зі зміною чиновників ставлення до кому-
нальних ЗМІ також змінюється. Важливу роль відіграють політичні амбіції як власників газет, так і журналістів. 
Наприклад, львівська газета «Ратуша» завжди була комунальною. Гроші на газету виділялись невеликі, проте 
регулярно. Новообраний мер Андрій Садовий відмовився фінансувати газету, аргументувавши свою позицію 
тим, що він не хотів обтяжувати місцевий бюджет. Насправді ситуація виглядає дещо інакше — у Садового 
уже є кілька своїх видань, тому в «Ратуші» він не відчуває особливої потреби. До того ж головний редактор 
цього видання на виборах мера підтримав іншого кандидата. Новообраний мер намагався екстраполювати 
особисті інтереси на локальний рівень. Проте депутати міської ради оскаржили рішення Садового і відстояли 
газету. Отже, можна говорити про наявність розриву між очікуваннями населення регіонів та відповідаль-
них за фінансування ЗМІ комунальних власників, що є негативним наслідком їхнього повільного роздержав-
лення. 

В усіх 16 районах Волинської області існують районні газети, засновниками яких виступають районні ради, 
райдержадміністрації, колективи редакцій, а в містах обласного значення — міські ради. У містах Нововолин-
ську, Володимирі-Волинському, крім газет, заснованих місцевою радою, виходить ще по одному друкованому 
виданню, власниками яких є приватні фірми. Тут також можна прослідкувати сильну залежність ЗМІ від відносин 
між керівництвом газети та керівництвом ради. Час від часу виникають суперечності між ЗМІ та їхніми заснов-
никами — органами влади — щодо фінансування видань. При затвердженні районних та міських бюджетів на 
2007 р. депутати не завжди враховували пропозиції редакцій районних газет. У деяких випадках це призводило 
до закриття друкованих видань. Така ж доля мала спіткати популярну на Волині газету «Луцький замок», проте 
завдяки втручанню Національної спілки журналістів вдалося вмовити міську раду Луцька й надалі фінансувати 
видання.

На території Вінниччини також багато ЗМІ засновано органами місцевого самоврядування. У принципі, сут-
тєвих проблем щодо тиску з боку влади на ЗМІ в обласному центрі не виникало, проте були конфліктні ситуації 
в районах. 

У третині районів Херсонської області протягом минулого року були зафіксовані конфлікти між редакціями 
комунальних ЗМІ та місцевими органами влади. Причиною цих конфліктів, як і у попередніх випадках, було 
прагнення з боку влади мати абсолютний контроль над засобами масової інформації. 
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3. There is a gradual process towards professionalisation of the civil society sector, which is proved by the inc-
rease of think tanks. 

4. There are still problems of non-systemic work of NGOs, politicisation of NGOs, as well as lack of understan-
ding of the need to set up efficient communication with the media and ensure that NGOs work in a public manner.  

5. Due to uneven distribution of the NGO network between rayons and oblast centres, the civil society has not 
yet covered Ukraine in a uniform manner. 

6. Over the recent year, the measures aiming to influence authorities and large-scale initiatives have become espe-
cially popular. NGOs operate in various areas starting from culture and youth affairs and ending with politics which touch on 
not only short-term (e.g. tariffs), but also more long-term problems (e.g. those related to the European integration). 

SECTION 3. INDEPENDENT MEDIA

The media are an efficient mechanism of influence on formation of public opinion. Their use makes it possible to 
conduct efficient election campaigns, inform the population of various public events, form people’s attitude to the local 
and national public authorities and figures. The recent years have demonstrated certain improvement trends in the 
media area, in particular the number of publications has increased and in the majority of regions their level of openness 
has improved. 

Analysing the structure of the regional media market, it is important to take into account not only their kinds, 
but also the form of ownership, circulation, periodicity and stability of publication or broadcasting, the size of the 
audience etc. 

In big and economically strong oblasts, the majority of the media are private. In Kharkiv region, for example, 
privately owned media include 7 TV channels, 2 regional radio companies and 11 national with Kharkiv insertion, and 
14 printed media, while the state-owned media comprise one TV channel, 1 radio company, and 2 printed media. In 
addition, generally the number of private media exceeds those run by the state. 

The media in the majority of oblasts demonstrate a trend towards getting away from state ownership. This process, 
however, is rather slow. The majority of problems with community-run media emerge in relation to the printed media. 
In this case, the press is financially and ideologically dependent on the local authorities. In addition, the change of 
bureaucrats also changes the attitude to the communal media. An important role here is played by political ambitions of 
both the owners of the media, and the press. Thus, Lviv newspaper Ratusha has always been a communal one. It used 
to be allocated small but regular money. The new mayor, Andriy Sadovyi, however, has refused to fund the newspaper 
on the pretext that he did not want to overburdern the local budget. As a matter of the fact, Mr Sadovyi has a number of 
his own publications and feels no spcial need in Ratusha. Also the editor-in-chief of this publication supported another 
candidate in the election. The new mayor tried to extrapolate his personal interests on the local level. Members of the 
city council, however, contested Mr Sadovyi’s decision and managed to defend the newspaper. Thus, one can see a 
gap between the expectation of the people living the regions and communal owners responsible for the media funding, 
which is a negative consequence of their movement away from state ownership. 

All 16 rayons of Volyn oblast have their rayon newspapers founded by rayon councils, state administrations, 
editorial teams, or town councils in towns of oblast significance. Such towns as Novovolynsk and Volodymyr-Volynskyi, 
in addition to the newspapers founded by local councils also have one printed publication each founded by private 
companies. In this context, it possible to observe a strong dependence of the media on the relations between its 
management and the council leadership. From time to time, the media and their founders (public authorities) embark 
on funding-related disputes. When rayon and town budgets were approved for 2007, members of councils did not 
always take into account the proposals expressed by the editorial teams of rayon newspapers. In some cases this 
resulted in the closure of newspapers. This fate was about to hit a popular in Volyn newspaper Lutskyi Zamok; however, 
the National Journalist Union managed to convince Lutsk City Council to continue funding the publication. 

Likewise, in Vinnytsya oblast many media are founded by local self-governance bodies, and even though at the oblast 
level no cases of administrative pressure on the media have been noticed, certain conflicts emerge in the rayons. 

Over the recent year, in one third of Kherson oblast rayons there were conflicts between the editorial team of 
communal media and local authorities. The reason of these conflicts, like in previous cases laid in the wish of authorities 
to have full control over the media. 



34

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

З іншого боку, є проблеми й у недержавних ЗМІ. Перебування певних медіа у приватній власності ство-
рює ризик їхньої заангажованості, що особливо помітно на Донеччині. Одним із найбільш впливових видань 
є газета «Салон Дона и Баса», 98 % акцій якої належить структурам Р. Ахметова, а тижневики «Панорама» та 
«Донецькі новини», що на сьогодні є одними із найбільш популярних видань, за певною інформацією, входить 
до сфери інтересів народного депутата Б. Колеснікова. Крім того, у приватній власності представників місцевої 
еліти перебувають телеканали Донецької області (Р. Ахметов володіє ТРК «Україна», а прокурор Г. Васильєв — 
КРТ «Київська Русь»). Зважаючи на помітне місце названих осіб у сучасній політиці, можливість лобіювання їхніх 
інтересів через власні ЗМІ є ймовірною.

У Львові газета «Поступ», фактичним власником якої був вищезгаданий міський голова Львова А. Садовий, 
припинила свій вихід одразу після завершення успішної для власника виборчої кампанії. Таким чином, можна 
стверджувати, що власники використовують ЗМІ як інструменти для досягнення короткотермінових цілей. 

Іншим прикладом є ще одна львівська газета — «Молода Галичина». Її власником був колишній начальник 
Західної регіональної митниці Тарас Козак. Під час виборчих кампаній 2004 та 2006 років газета була відверто 
заангажованою, проте з невдачею Януковича на президентських виборах та невдачею самого Тараса Козака 
на парламентських «Молодій Галичині» залишилися лише бренд, судові позови та численні борги із заробітної 
плати та друку. Газету довелося закрити.

Суттєва вада регіонального ринку ЗМІ, на яку варто звернути увагу, — його територіальна обмеженість. 
Так, наприклад, на Одещині більшість комерційних ЗМІ зосереджено в обласному центрі та прилеглих до нього 
населених пунктах. На Херсонщині в обласному центрі інформаційний продукт надають 40 телерадіокомпаній, 
у Каховському окрузі — 11 телевізійних компаній, 5 кабельних операторів, 5 проводових мовників, у той час як у 
деяких районах доступні трансляції лише ЗМІ інших областей. Подібна ситуація склалася і на Волині.

Варто зауважити, що специфіка медіапростору деяких областей характеризується широким поширенням 
і популярністю російськомовного продукту, а також трансляцією російських каналів або російських передач. 
Наприклад, на Донеччині більше 60 % друкованих періодичних ЗМІ виходять двома мовами — українською та 
російською; реальним попитом на медіаринку користуються лише російськомовні видання. Подібна ситуація 
існує на Харківщині та Одещині. Цю тенденцію можна пояснити, по-перше, неналежною якістю вітчизняного 
медіапродукту, а також особливостями регіональної ідентичності населення. Цікаво, що на Волині, яка має 
прикордонне географічне положення, в медіапросторі присутні мовники інших країн (Польщі, Білорусі), які не 
мають суттєвого впливу.

Головними вадами регіонального українського телепростору в глобальному сенсі є низька якість продукту, 
запропонованого аудиторії, а також заангажованість журналістських думок. Саме тому передачі, що пропону-
ють глядачам об’єктивні новини на інформаційно-аналітичні програми, користуються значно більшим попитом 
серед населення, ніж «замовлені» певними політичними силами передачі.

Порівняно з телебаченням та пресою радіо є менш заангажованим засобом інформування громадян. Однак 
специфіка заповнення радіоефіру визначається логікою принесення прибутку власнику. Тому про поширення 
беззаперечно якісного радіопродукту на регіональному рівні говорити не доводиться.

За таких умов прогресує популярність Інтернет-видань, які є менш залежними від волі власника та замов-
ника, потребують менших матеріальних ресурсів та затрат часу. Проте говорити про повну незалежність Інтер-
нет-видань також не варто. Так, наприклад, популярний у Донецькій області ресурс «НОВИНИ.dn.ua», що 
займає яскраво виражену критичну позицію стосовно місцевої влади, пов’язують з місцевим представництвом 
БЮТ; сайт «Острів» пов’язав себе на виборах із блоком ПРП-Пора, а головний редактор сайту — відомий і за 
межами області журналіст Сергій Гармаш — очолив список цього блоку до обласної ради; ресурс КИД («Комму-
никационно-Информационный Департамент») відомий як неофіційний рупор Партії регіонів. 

Практично в усіх розглянутих регіонах спостерігається тенденція до зростання кількості друкованих ЗМІ. 
Зокрема, у Вінниці протягом минулого року було видано свідоцтва про реєстрацію 33 газетам та журналам. 
Варто зазначити, що ринок друкованих ЗМІ у всіх регіонах представлений досить добре: на Вінниччині зареє-
стровано 502 друкованих ЗМІ, на Донеччині — 400, на Одещині — понад 800, на Сумщині — 280; у Херсонській 
області — приблизно 350. Таке належне представлення пов’язане з тим, що саме друковані засоби масової 
інформації користуються найбільшим попитом. 

У той же час, багато із зареєстрованих газет не мають змоги повноцінно функціонувати та регулярно вихо-
дити через брак фінансування та прагнення власників перепродати свою частку. Так, із 350 друкованих ЗМІ на 
Херсонщині регулярно виходить не більше 70 видань, із 280 на Сумщині — 125. Цікаво, що медіаринок Волин-
ської області має усталений характер, хоча є незначні тенденції щодо виникнення або зникнення окремих дру-
кованих ЗМІ, зміни тиражів або величини цільової аудиторії. 

Зміни негативного характеру пов’язані зі зникненням низки друкованих ЗМІ з регіонального медіаринку. 
Складною є ситуація у Львівській області: там протягом року припинили своє існування газети «Поступ», «Аргу-
мент-газета», «Аргумент-влада», «Молода Галичина» (одна з найстаріших газет регіону, видавалася з 1989 р.); 
сумнівним є стан таких видань як «За вільну Україну», «Ратуша». Зворотною стороною цього процесу є обме-
жена поява нових друкованих видань на інформаційному ринку: у Львівської області за останній рік з’явилося 
лише 3 друковані регіональні видання, тобто нині на Львівщині діє всього 9 регіональних газет. Такий масовий 
обвал медіаринку у Львівській області відбувається вперше за всі роки незалежності України. Причин цієї тен-
денції є багато: перенесення підприємцями свого бізнесу зі Львова до Києва, в результаті чого медіапроекти 
залишаються без фінансування; масовий переїзд журналістів до столиці; небажання місцевих органів влади 
належним чином підтримувати свої ЗМІ.
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On the other hand, non-state media also experience problems. The fact that certain media are privately owned create 
a risk of their biasedness, which is especially noticeable in Donetsk region. One of the most influential newspapers is 
The Don and Bass Salon with 98% of its shares being owned by Mr Akhmetov’s companies, while, according to some 
sources, such popular weeklies as Panorama and Donetski Novyny belong to sphere of interest of MP Borys Kolesnikov. 
In addition, local elite owns Donetsk oblast TV channels (Rinat Akhmetov owns TV channel Ukrayina, and prosecutor 
Hennadiy Vasyliev – Kyivska Rus channel). The noticeable role played by the above individuals in the modern politics 
suggests a possibility that they may use their media to lobby their interests. 

In Lviv, the Postup newspaper, owned by already mentioned mayor Sadovyi, seized being published immediately 
upon successful completion of its owner’s election campaign. This shows that owners use their media as an instrument 
to achieve their short-term targets. 

Another example is one more Lviv newspaper, Moloda Halychyna. It used to be owned by the former director of the 
Western Regional Customs Office Taras Kozak. In the period of 2004 and 2006 election campaign, the newspaper was 
openly biased; but with the failure of Mr Yanukovych in presidential elections, and Mr Kozak’s personal failure in the 
parliamentary race, Moloda Halychyna has been left only with its brand, judicial disputes, and numerous salary arrears 
and publication debts. The newspaper had to be closed down. 

A considerable deficiency of the regional media market which should be taken into account is its territorial 
limitations. Thus, in Odesa, the majority of commercial media are concentrated in the oblast centre and adjacent 
localities. In addition, their activities are mostly focused on the reflection of the activities of executive authorities and 
local self-governance bodies. In the oblast centre of Kherson region, information products are issued by 40 TV and 
radio channels, in Kakhovka district – 11 TV channels, 5 cable operators, and 5 cable broadcasters, while some other 
districts get broadcasts only from other oblasts. Similar situation is observed also in Volyn. 

Media area in some oblasts is characterised by broad dissemination and popularity of Russian-language products, 
as well as broadcasting of Russian-channels or programmes. Thus, in Donetsk region over 60% of the printed media are 
published in two languages – Ukrainian and Russian; the real demand there is only for Russian-language publications. 
Similar situation is observed in Kharkiv and Odesa regions. This trend can be explained by low quality of the domestic 
media-product and specific features of the regional identities. It is interesting that in the border region of Volyn there 
are also broadcasters from other countries (Poland and Belarus) which have no major influence. 

The main drawbacks of the Ukrainian TV space in the global sense is low quality of the product offered to the 
audience, as well as biasedness of journalists’ ideas. Therefore, the programmes that offer objective news and analytical 
programmes are much more popular, than tailor-made programmes produced on the order of certain political forces. 

In comparison with television and press, radio is much less biased means of information. Peculiarities of filling of 
radio space, however, are defined by the logics of profit-making for the owner. As a result, it is difficult to speak about 
the high-quality radio product at the regional level. 

Such conditions create a favourable environment for the growing popularity of Internet-publications which are 
less dependent on the will of their owners, require less material resources and money. However, Internet-publications 
are still not fully independent. Thus, popular in Donetsk oblast NOVYNY.dn.ua which occupies an expressly critical 
position in relation to the local authorities is connected to the local BYT office; the Ostriv web-site has associated its self 
with PRP-PORA in the elections, while its editor-in-chief, Serhiy Harmash, a journalist well-known outside the oblast, 
headed the list of this bloc in the elections to the oblast council; the CID resource (Communication and Information 
Department) is known as a non-official mouthpiece of the Party of Regions. 

Practically, in all of the above regions, the number of printed media is increasing. Vinnytsya, for example, issued 
registration certificates to 33 newspapers and journals in the previous year. The printed media market is generally well 
established in all regions: Vinnytsya region has 502 printed media, Donetsk region – 400, Odesa region – over 800, 
Sumy region – 280; Kherson region – about 350. Such broad representation is explained by the fact that it is the printed 
media that are most popular. 

Many of the registered newspapers, however, cannot properly function and get published on a regular basis due to 
lack of funding and the wish of owners to resell their share. Thus, out of 350 printed media in Kherson oblast, not more 
than 70 are regularly published, ad in Sumy region 125 newspapers are regularly published out of 280. In Volyn, media 
market has an established character, but it still demonstrates minor trends towards appearance and disappearance of 
certain media, changes in their circulation or size of the target audience. 

Negative changes are connected with disappearance of a number of printed publications from the regional media 
market. A rather difficult situation can be observed in Lviv oblast: over one year there disappeared such newspapers as 
Postup, Argument-gazeta, Argument-vlada, Moloda Galychyna (one of the oldest newspapers of the region published 
since 1989); condition of other publications, such as Za Vilnu Ukrayinu, Ratusha, is also rather doubtful. The other 
side of this process is a limited appearance of new printed media on the information market: over the recent year 
only 3 regional printed publications appeared in Lviv oblast which now has only nine regional newspapers. Such a 
breakdown of the media market in Lviv region has happened for the first time over all years of Ukraine’s independence. 
The reasons behind this trend are many-fold: businessmen transfer their business from Lviv to Kyiv and media projects 
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Подібна тенденція спостерігається на Херсонщині. У 2006 — на початку 2007 рр. в регіоні припинили своє 
існування кілька газет. Якщо закриття деяких із них можна було передбачити, оскільки вони мали ознаки суто 
передвиборчих проектів (газети «Пенсіонер», «Робітник», «Правда Херсонщини»), то закриття таких газет, як 
«Вік» та «Взгляд» викликало незадоволення населення, оскільки ці газети знайшли свою стабільну читацьку 
аудиторію.

Отже, можна констатувати, що потужність і масштабність впливу ЗМІ у різних регіонах не є однаковою. Це 
можна пояснити зацікавленістю певних політичних сил або окремих політиків проводити активну інформаційну 
діяльність у межах регіону, високим рівнем зацікавленості населення певної області ринком ЗМІ, фінансовими 
можливостями регіональних медіа. Тобто головними чинниками, що визначають структуру ринку ЗМІ на облас-
ному рівні, є фактори власника, замовника та аудиторії. Така кон’юнктурна залежність істотно гальмує розвиток 
регіонального медіапростору. 

Аналізуючи впливовість та силу регіональних ЗМІ, можна дійти висновку, що, незважаючи на названі 
вище труднощі, друковані видання залишаються найбільш популярними засобами масової інформації, оскільки 
вони є зручними та доступними в користуванні (наприклад, такі тенденції очевидні для Волині та Донеччини). 
Водночас зростає рівень та популярність Інтернет-видань. На Сумщині кількість Інтернет-ресурсів динамічно 
зростає: навіть для невеличких міст є характерною наявність власного інформаційного порталу. Найбільш від-
відуваними сумськими Інтернет-сторінками є портали видань «Данкор», «Панорама» та «Ваш шанс». У них 
можна знайти інформацію не лише про регіональні, але й загальнодержавні події. Однак слід зазначити, що 
серйозної аналітики такі електронні видання не містять. Особливої впливовості Інтернет-видання не мають 
через низький рівень довіри до них.

Підвищення популярності Інтернет-видань не є глобальною загальноукраїнською тенденцією. Недостатньо 
розвинуті Інтернет-джерела у Волинській, Чернігівській, Одеській областях. На Волині перше незалежне Інтер-
нет-видання «Волинська правда» з’явилося лише у другій половині 2006 р. Воно було створене спілкою жур-
налістів і наразі ще немає помітного впливу. Його користувачами здебільшого є журналісти та представники 
органів влади. 

Що стосується теле- і радіокомпаній, то доводиться визнати, що популярність загальнонаціональних кана-
лів та станцій є значно більшою. Така тенденція спостерігається у всіх областях без винятку. Крім того, кількість 
мережевих і місцевих мовників не збалансована (зокрема, це стосується Сумщини: з 22 телекомпаній лише 
5 місцевих, із 15 радіостанцій — 5. На Чернігівщині практично відсутнє власне FM-мовлення).

За результатами вивчення питання тиску органів влади на ЗМІ можна констатувати, що місцеві органи 
влади є засновниками багатьох друкованих засобів масової інформації, а тому мають вплив на редакційну та 
журналістську колегію. Наприклад, аналіз і оцінка здійснення впливу влади на діяльність ЗМІ на Харківщині має 
виходити з того, що медіабізнес сконцентрований безпосередньо у власності вищих обласних та міських поса-
довців: з боку пропрезидентських сил — це губернатор, з боку проурядових — секретар міськради. Подібна 
ситуація існує і на Донеччині. 

Одночасно варто зазначити, що у більшості регіонів взаємодія влади із засобами масової інформації має 
комерційний характер, оскільки місцева влада потребує висвітлення своєї діяльності, а ЗМІ зобов’язані про-
давати газетні площі та ефірний час органам влади, щоб отримати прибуток. 

Особливо посилюється тиск на ЗМІ під час виборчих кампаній. Власники засобів масової інформації через 
редакторів диктують журналістам «правила гри», порушуючи, таким чином, свободу слова та обов’язок жур-
налістів поширювати об’єктивну інформацію. До того ж, якщо центральні ЗМІ ще можуть захистити свої права 
через акції протесту, то для регіональних засобів масової інформації такого шансу, зазвичай, немає. З іншого 
боку, поширеною є практика замовлених статей та репортажів. 

Впливові політичні партії прагнуть повідомляти громадськість в засобах масової інформації про свою діяль-
ність не лише під час виборчих кампаній. Так, у Волинській області вони періодично видають свої друковані ЗМІ 
(газети «Батьківщина», «Наша Україна. Волинь», «Волинь-регіон» тощо). На Сумщині традиційно продовжують 
виходити друковані партійні видання, серед яких більш-менш стабільно виходять «Позиція» (засновник — обком 
СПУ), «Ленінська правда» (засновник — обком КПУ), але рівень їхньої популярності коливається в межах 3–5 %. 
Щодо Чернігівщини, то про прихильність до певних політичних сил можна говорити на основі аналізу газет: 
«Гарт» (СПУ, БЮТ), «Деснянська правда» (БЮТ, НСНУ) та «Сіверщина» (УНП, НСНУ). Що стосується Вінниччини, 
то у цьому регіоні практика видавництва партійних газет («Соціаліст Вінниччини» (СПУ), «Батьківщина» (БЮТ), 
«Вінницька правда» (КПУ), «Народна хвиля» (НДП), «Побожжя» (УНР)) існувала лише під час виборчої кампанії.

Цікаво та показово, що у більшості регіонів відсутні офіційні партійні видання. Активізація агітації за ту чи 
іншу політичну силу зазвичай буває пов’язана з виборчою кампанією, тобто не є постійною та систематичною. У 
такому контексті яскравим прикладом є медіапростір Донеччини: одразу після виборів донецька преса раптом 
втратила інтерес до багатьох проблем, про які ще зовсім недавно писала багато й докладно. БЮТ неоднора-
зово у виборчий період заявляв про наміри створити в області незалежні телеканал і газету. Але наразі окрім 
сайту «НОВОСТИ.dn.ua» у БЮТ нема в регіоні більш-менш потужного медіаресурсу. СПУ до моменту старту 
кампанії одержала контроль над відомим у регіоні тижневиком «Донецький кряж», але після виборів щотижне-
вик почав потроху позбуватися лівої фразеології. Після того, як на парламентських виборах Партія екологічного 
порятунку «ЕКО + 25 %» не зуміла навіть наблизитися до прохідного бар’єра, щотижневик «Донецькі новини» 
перестав присвячувати проблемам екології в Донбасі по 2–3 сторінки в кожному номері.

Якщо й говорити про тиск певних політичних сил на ЗМІ, то, скоріше, через неформальні важелі впливу. 
Наприклад, у харківському телеефірі є програми прямого політичного замовлення — «Защита» (ПР) та «Город-
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are left without funding; mass movement of journalists to the capital; local authorities are unwilling to properly support 
their media. 

A similar trend is observed in Kherson oblast. In 2006 – beginning of 2007, a number of newspapers have seized 
being published in the region. If the closure of some of them could have been predicted as they had all the features of 
purely election projects (Pensioner, Robitnyk, Pravda Khersonshchyny), the closure of such newspapers as Vik and 
Vzglyad have called about dissatisfaction of the people, as these newspapers found their stable audience. 

The above descriptions show that the potential and scale of the media influence in the regions is not even. This can 
be explained by the interest of certain political forces or politicians to pursue active information activity in the region, 
high level of public interest to certain media sectors, financial possibilities of regional media. In other words, the main 
factors that define the media market structure at the oblast level include the owner, the customer and the audience. 
Such structure substantial slows down the development of the regional media space. 

Analysis of the influence and strength of regional media suggests that, despite of the above difficulties, printed 
publications remain to be the most poplar media, as they are convenient and available for use (e.g. such trends are 
obvious for Volyn and Donetsk regions). At the same time, the level and popularity of Internet-publications has been 
rising. In Sumy region, the number of Internet-resources has been dynamically growing: even small towns often 
have their own information portal. The most visited Internet-pages in Sumy region include Dankor, Panorama, and 
Vash Shans. They publish information not only on the regional, but also national events. However, such electronic 
publications do not offer serious analysis, and thus due to their low level and weak trust to them, Internet-publications 
have no particular influence. 

Increased popularity of Internet-publications is not a global all-Ukrainian trend. Internet-sources are still 
undeveloped in Volyn, Chernihiv, and Odesa oblasts. The first independent Internet-publication in Volyn appeared only 
in the late 2006. It was set up by a union of journalists, and currently has no noticeable influence. It is mostly used by 
journalists and public authorities. 

As concerns TV and radio companies, the nationwide channels and stations enjoy better popularity. This trend is 
observed in all without exceptions oblasts. In addition, the number of network and local broadcasters is not balanced 
(this in particular concerns Sumy region: out of 22 TV companies only 5 ones are local with 5 local radio stations out of 
15; Chernihiv region has practically no its own FM-broadcasting). 

The study of the administrative pressure on the media evidences that local authorities act as founders of may 
printed media, and therefore they influence the editorial and journalist college. Thus, analysis and assessment of 
administrative influence on the operation of the media in Kharkiv region has to proceed from the fact that the media 
business is owned by the top oblast and city officials: on behalf of pro-presidential forces, it is the head of the oblast 
state administration, and on behalf of the pro-governmental forces – it is the secretary of the city council. A similar 
situation is also observed in Donetsk oblast. 

It should be noted that in the majority of oblasts the authorities-media interaction has a commercial character, since 
local authorities need their activities to be covered, while the media is interested in selling their newspaper space and 
broadcasting time to the authorities to get profit. 

The pressure on the media is growing during the election time. The media owners use the editors to dictate the 
rules of the game to journalists, thus violating the freedom of speech and the journalists’ obligation to disseminate 
objective information. In addition, if central media are able to protect their rights through protests, regional media 
are usually deprived of this chance. On the other hand, the practice of pre-ordered articles and reports is rather 
widespread. 

Influential political parties may use the media to inform the public of their activities not only during election 
campaigns. Thus, in Volyn oblast they periodically publish their printed media (newspapers Batkivshchyna, Nasha 
Ukrayina.Volyn, Volyn-region etc). Sumy region also has the tradition of issuing political party publications, the most 
stable of them being Pozytsia (founded by the SPU oblast office), Leninska Pravda (founded by the CMU oblast office), 
but the level of their popularity fluctuates between 3 and 5%. As to Chernihiv region, there one can judge about the 
support of certain political forces by analysing such newspapers as Gart (SPU, BYT), Desnyanska Pravda (BYT, OU), 
and Sivershchyna (Ukrainian People’s Party, OU). As concerns Vinnytsya oblast, political parties published their 
newspapers (Socialist Vinnychyny (SPU), Batkivshchyna (BYT), Vinnytska Pravda (CPU), Narodna Khvylya (People’s 
Democratic Party), Pobozhzhya (Ukrainian People’s Party) here only during elections. 

It is interesting and demonstrative that in the majority of regions there are no official party publications. Campaigning 
for this or that political force usually gets more activated with the upcoming of elections, but has no continuous or 
systemic nature. One bright example in this context is the media space of Donetsk region: immediately after elections 
Donetsk press suddenly lost interest in may problems about which it had been writing in such a detail and abundance 
just recently. BYT many times declared in the election period that it was going to set up an independent TV channel and 
a newspaper in the region; however, apart from NOVYNY.dn.ua, BYT has no other more or less strong media resource 
in the oblast. Prior to the beginning of the election campaign, SPU acquired control of the famous in the region weekly 
Donetskyi Kryazh, but after the elections the weekly started getting rid of the leftist phraseology. After the Environmental 
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ской дозор» (НСНУ, БЮТ). Телерадіокомпанія «Відікон» на Сумщині відверто займається пропагандою інтересів 
Партії регіонів. Її засновники — ТРК «Надія» (Донецьк), ТРК «Донецька хвиля». 

Однак протягом минулого року були зроблені спроби обмежити тиск влади на ЗМІ. Так, наприклад, на 
Вінниччині напередодні виборів 2006 р. між головою обласної державної адміністрації О. Домбровським та 
представниками ЗМІ було укладено домовленість про прозору та чесну боротьбу на шпальтах друкованих 
видань та в радіо- і телеефірі. Завдяки цьому вдалося мінімізувати конфлікти до та після виборів між редакціями 
ЗМІ та представниками політичних партій. 

Дуже часто об’єктом тиску стають журналісти, професійна позиція яких суперечить інтересам засновників, 
власників чи наближених до них осіб. Фактично у всіх областях протягом 2006 р. виникали подібні проблеми. У 
деяких випадках доходило до судових позовів. Незважаючи на це, можна стверджувати, що органи влади стали 
більш толерантними до висвітлення журналістами критичних поглядів стосовно їхньої діяльності. 

На Харківщині тиск на журналістів є найбільш помітним. Наприкінці січня з’ясування стосунків між місцевою 
владою та журналістським колом набуло кримінального відтінку: згорів автомобіль головного редактора газети 
«Пятница», депутата облради І. Піддубного (БЮТ). За висновками МНС, це був підпал. Сам Піддубний вважає 
цей злочин безпосередньо пов’язаним зі своєю професійною діяльністю, оскільки на сторінках свого видання 
він досить гостро критикував окремих посадових осіб за зловживання владою.

Крім того, слід зазначити, що проблемою більшості регіонів є непрофесійне ставлення журналістів до своєї 
роботи, що спричинює дефіцит серйозної аналітики. Існує нереалізація суспільного запиту на високоякісний 
інформаційно-аналітичний продукт. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити такі висновки:
1. Засоби масової інформації, що перебувають у комунальній власності, фінансово залежать від влади.
2. Власники приватних ЗМІ схильні до лобіювання своїх інтересів через інформаційний простір, «замов-

ляють» матеріал.
3. Органи влади стали більш толерантними до критики в засобах масової інформації (проте є винятки).
4. Характер політичної заангажованості ЗМІ залежить від фактора власника або фактора замовника. 
5. Особливо тиск на ЗМІ зростає під час виборчих кампаній.
6. Найбільшою популярністю переважно користуються друковані засоби масової інформації.
7.  Ринок Інтернет-видань у більшості регіонів перебуває на стадії початкового розвитку.
8. Спостерігається тенденція залежності роботи фахових журналістів у регіоні від можливості їхнього 

фінансового забезпечення. 
9. У всіх областях відчувається дефіцит серйозного аналітичного продукту у ЗМІ.

РОЗДІЛ 4. БІЗНЕС-КЛІМАТ

На розвиток основних бізнес-структур у регіонах України впливає кілька важливих соціально-економіч-
них факторів, базовими та первинними з яких є розмір області, її географічне розташування, кількість насе-
лення та ресурсне забезпечення, а похідними та вторинними — криза або піднесення промисловості, нерозви-
нена або злагоджена та збалансована інфраструктура, рівень безробіття та заборгованості із заробітної платні, 
орієнтація економіки на певні обмежені галузі, тиск влади на бізнесові кола тощо. 

Яскравим прикладом сприятливих для економічного розвитку вихідних умов є Донецька область. На її тери-
торії, яка становить 4,4 % площі держави, зосереджено п’яту частину промислового потенціалу України. Харак-
терною рисою господарського комплексу області є сполучення потужної промисловості з багатогалузевим 
сільським господарством і розвинутим транспортом. Отже, високі економічні показники регіону мають комп-
лексний характер: піднесення промисловості є результатом збалансованої інфраструктури, а також джерелом 
високого рівня зайнятості та доходів населення. 

Прикладом менш сприятливих вихідних умов для розвитку економіки є Чернігівська область, яка займає 
5,3 % від території України, забезпечує лише 1,6 % національного показника виробництва продукції промисло-
вості, і в якій проживає 2,5 % населення України. 

Отже, рівень розвитку економіки областей України істотно залежить від їхнього ресурсного забезпечення.
Особливості територіальної організації регіонального бізнесу України характеризуються концентрацією 

основної економічної потужності в обласних центрах або обмеженій кількості міст. Так, наприклад, головними 
економічними центрами Львівської області сьогодні, крім Львова, є Дрогобич, Стрий, Борислав, Новий Роз-
діл, Червоноград, Сокаль. Крім того, основна потуга Донеччини та Харківщини зосереджена в обласних цен-
трах. Така статистика дає можливість говорити про незбалансованість територіальної організації регіональної 
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Party ECO+25 did not manage to get anywhere closer to the election threshold, the Donetski Novyny weekly stopped 
dedicating 2-3 pages per issue to environmental problems in Donbas. 

As concerns the pressure exercised by certain political parties on the media, or rather informal levers of influence, 
Kharkiv television broadcasts certain programmes directly ordered by politicians, like Zashzhita (PoR) and Gorodskoi 
Dvor (OU, BYT). TV and radio company Vidikon has been openly promoting the Party of Regions in Sumy region being 
founded by two Donetsk TV and radio companies: Nadia and Donetska Khvylya. 

Over the recent year, however, certain attempts have been made to limit the administrative pressure on the media. 
Thus, before the 2006 elections, head of Vinnytsya Oblast State Administration and media representatives agreed on 
transparent and fair struggle in printed media and TV and radio programmes. This helped to minimise the conflicts 
before and after the elections between the editorial teams and political parties. 

Very often, pressure is exercised against journalists whose professional position runs counter the interests of the 
customers, owners, and other people affiliated with them. Similar problems were rather common in all oblasts over 
2006. In some cases their resulted in judicial disputes. Despite of this, it is possible to say that public authorities have 
become more tolerant to the coverage of critical views on their activities. 

Pressure on journalists is most obvious in Kharkiv region. At the end of January, the sorting out of relations between 
the local authorities and journalists has acquired criminal features: the car that belonged to the editor-in-chief of 
Pyatnytsya newspaper Mr Piddubnyi (BYT) was set on fire. According to the Emergency Ministry conclusions, this 
was done on purpose. Piddubnyi himself thinks that this crime is directly related to his professional activities, since his 
newspaper has been criticising certain officials for abusing power. 

Another problem for the majority of regions is unprofessional attitude demonstrated by many journalists to their 
work which results in the lack of any serious analytical materials and failure of the demand for high quality of analytical 
and informative products.  

Conclusions: 
1. Community-owned media are financially dependent on authorities. 
2. Owners of private media are inclined to lobby their interests through the information space by ordering 

certain materials. 
3. Authorities have become more tolerant to the critical comments in the media (with certain exceptions). 
4. The nature of political biasedness of the media depends on the owner or the customer. 
5. The pressure on the media aggravates during election campaign. 
6. Printed media continue enjoying the biggest popularity. 
7. Internet-publications market still finds itself at the level of initial development in many regions. 
8. There is a trend towards dependence of work of professional journalists on the possibility of their financial 

support. 
9. All oblasts lack serious analytical product in the media. 

SECTION 4. BUSINESS CLIMATE

Development of the major businesses in the Ukrainian regions is influenced by a number of important social 
and economic factors the basic and primary of which include the size of the oblast, its geographic location, population 
and resources, while the derivative and secondary of them are the crisis or growth of industry, undeveloped or well-
functioning and balanced infrastructure, the level of unemployment and salary arrears, orientation of the economy to 
certain limited sectors, administrative pressure on business circles etc. 

A bright example of beneficial initial conditions for the economic development is Donetsk region. Its territory, 
which makes up 4.4% of the area of Ukraine, contains one fifth of the industrial potential of the country. Its economy 
combines strong industry with multisector agriculture and developed transport. Thus, high economic indicators of the 
region have a comprehensive character: industrial growth results from balanced infrastructure and generates high 
level of employment and incomes of the population. 

An example of less beneficial conditions for the development of economy is Chernihiv region which occupies 5.3% 
of Ukraine’s territory and provides only 1.6% of the national industrial production. 2.5% of Ukrainian population live in 
this oblast. 

Thus, level of economic development of Ukrainian regions considerably depends on their resources. 
Territorial organisation of Ukraine’s regional business is characterised by concentration of main economic potential 

in oblast centres or a limited number of towns. Thus, main economic centres of Lviv oblast today include in addition 
to Lviv such towns as Drohobych, Stryi, Boryslav, Novyi Rozdil, Chrvonohrad, and Sokal. In the same way, the main 
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економіки, що призводить до виникнення депресивних та повністю залежних від обласних центрів територій у 
межах регіону. 

На сьогодні більшість підприємств регіонів перебувають у приватній власності. При цьому чимало з них 
повністю або частково перебувають у власності громадян інших держав (наприклад, Херсонський нафтопе-
реробний завод належить російській групі «Альянс»; найбільшою іноземною компанією, представленою на 
Одещині, є «Лукойл», що володіє Одеським нафтопереробним заводом, який забезпечує до 25 % промисло-
вого виробництва регіону) або представникам еліт інших регіонів (наприклад, херсонський виробник коньяків 
ВАТ АПФ «Таврія» увійшов до дніпропетровської корпорації «Логос»). За таких умов особливістю розвитку біз-
несу в певних областях є постійна загроза для представників місцевої бізнес-еліти його втрати та переходу під 
кон т роль великих бізнес-угруповань з інших областей та країн.

Галузева спеціалізація економіки України має регіональну специфіку. Традиційно промислово потужними є 
східні регіони (Донецька та Харківська області). Так, наприклад, Донеччина є основним постачальником металу, 
палива, продукції машинобудування та хімічної промисловості; при цьому у галузевій структурі промислового 
виробництва найбільшу питому вагу має чорна металургія (53 %), а на паливно-енергетичний комплекс при-
падає майже 25 %. Львівську та Вінницьку області традиційно характеризують як промислово-аграрні регіони. 
Сільське господарство є основною статтею доходів для Чернігівщини. Машинобудування та будівництво є 
найбільш перспективними галузями економіки Волині. Нафто- та газодобувна промисловість є домінантними 
галузями на Сумщині. Одними з найбільш прибуткових галузей економіки України є вугільна та металургійна 
промисловість. Найпотужніші підприємства цих галузей знаходяться у Донецькій області. 

Важливим сегментом економіки України є харчова промисловість. Підприємства певних областей орієнту-
ються саме на цей сегмент ринку. Зокрема, в Херсонській області успішно діють такі підприємства, як молочний 
завод «Родич», ВАТ АПФ «Таврія», ЗАТ «Чумак»; на Львівщині спеціалізацією сільського господарства є вирощу-
вання зернових культур, картоплі, цукрових буряків, овочів, льону; на Чернігівщині діють такі підприємства, як 
ВАТ «Продовольча компанія “Ясен”», ВАТ «Кондитерська фабрика “Стріла”», АТЗТ «Ритм», ЗАТ «Чернігівриба» і 
т. д.; на Волині основними підприємствами харчової галузі є ВАТ «Волиньхолдинг», продукція якого відома під 
торговельною маркою «Торчин-продукт», ВАТ «Луцьк-Фудз», ВАТ «Ковельмолоко», що є власником торговель-
них марок «Комо» та «Молочна родина». 

Як було зазначено вище, питання інфраструктури має велике значення при визначенні економічного потен-
ціалу регіону. Одну з найбільш розвинутих у державі транспортних мереж (найважливіші залізничні, автомо-
більні, трубопровідні й електричні магістралі, що з’єднують Україну з країнами Європи) має Львівська область. 
Географічне розташування на стику трьох держав, розгалужена мережа транспортних шляхів, безпосереднє 
сусідство зі столичною областю створюють широкі можливості для розвитку експортного потенціалу Чернігів-
щини.

Зважаючи на важливість ресурсів та вихідних умов для розвитку економіки, однією з проблем, що обмежу-
ють обсяги регіонального економічного зростання, є невикористання ресурсного потенціалу певними регіо-
нами. Так, наприклад, географія Чернігівської області є сприятливою для розвитку туризму (з 2003 р. область 
є членом українсько-російсько-білоруського Єврорегіону «Дніпро», активно розвиває співпрацю з регіонами 
Росії, Білорусі, Литви, Естонії, Угорщини, Казахстану та Македонії), однак пропагандистська робота обласної та 
міської рад обмежує розвиток туристичних можливостей Чернігівщини. Отже, можна говорити про те, що така 
потужна бізнес-перевага, як прикордонне та пристоличне розташування, фактично не реалізується.

Окрім безпосереднього тиску місцевої влади на регіональний бізнес-клімат, проблемами, що перешкоджа-
ють повноцінному оформленню економіки областей та реалізації ними власного потенціалу, є несприятливе 
фінансове середовище (нестача обігових коштів, значні відросткові ставки по кредитах, відсутність довгостро-
кової податкової політики тощо). 

Отже, можна констатувати складність галузевої та територіальної структури економіки регіонів України. Це 
зумовлює їхню невисоку самодостатність, залежність від українських та зарубіжних партнерів. 

Обсяги участі іноземного капіталу та інвестиційна привабливість того чи іншого регіону прямо пов’язані з 
його економічною потугою. За таких умов логічним є той факт, що за загальним обсягом інвестицій в основний 
капітал Донецька область посідає друге місце в Україні, поступаючись лише Києву. Крім того, на Донеччині спо-
стерігається динаміка зростання обсягу інвестицій у регіональну економіку порівняно з попереднім роком на 
9,3 % (в порівняних цінах). Позитивні тенденції щодо покращення інвестиційного клімату можна спостерігати у 
Вінницькій області: станом на 1 січня 2007 р. з початку інвестування в економіку області залучено 92,9 млн дол. 
США прямих іноземних інвестицій, що на 17,4 % більше, ніж було на початку 2006 р. На Волині у 2006 р. обсяг 
іноземних інвестицій, залучених в економіку області, зріс у 15,1 рази порівняно з 2005 р. Приріст прямого іно-
земного капіталу на Одещині за 2006 р. становив 109,1 млн дол. США проти 77,2 млн дол. США у 2005 р. На 
Харківщині прямі іноземні інвестицій за 2006 р. становили 615,82 млн дол. США, що в 4,2 рази більше, ніж у 
2005 р. 

Інвестори-лідери, що вкладають кошти в регіональну економіку, у різних областях не однакові: на Херсон-
щині — Велика Британія та офшорні зони Кіпру; на Львівщині — Польща, Німеччина та Данія; на Одещині — 
Нідерланди, Кіпр, США, Велика Британія; на Сумщині — Швейцарія; на Харківщині — Франція, Велика Британія, 
Кіпр, США, Російська Федерація. Тому на сьогоднішній день є досить широке коло іноземних партнерів, які 
оцінюють співпрацю з українськими підприємствами як перспективну.

Важливість іноземних інвестицій для розвитку бізнесу регіону зумовлює зростання активності місцевих орга-
нів влади щодо залучення іноземних інвесторів. Так, наприклад, Львівською облдержадміністрацією спільно 
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economic potential of Donetsk and Kharkiv regions is concentrated in the oblast centres. Such statistics evidences 
unbalanced nature of territorial organisation of regional economies, which results in appearance of depressive 
territories within the limits of the region that are fully dependent on oblast centres. 

Currently, the majority of regional companies belong to private owners. Quite a number of them are fully or partially 
owned by citizens of other countries (e.g., Kherson Oil Refinery belongs to the Russian Alliance Group; the biggest 
foreign company represented in Odesa region is Lukoil which owns Odesa Oil Refinery that provides for 25% of the 
industrial production of the region) or by elites of other regions (e.g., Kherson cognac producer, Tavria, has become 
part of Dnipropetrovsk Logos Corporation). Under such conditions, in some regions local business elites develop 
their business under constant threat that they may lose it and that it may fall under control of big business groupings 
operating in other regions or countries. 

Sector specialisation of Ukraine’s economy has its regional characteristics. Traditionally, eastern regions (Donetsk 
and Kharkiv oblasts) are industrially strong. Thus, Donetsk region is the main supplier of steel, fuel, machine-building 
and chemical products; the biggest share (53%) in the structure of the industrial production is occupied by ferrous 
metal, while the fuel and energy sector makes up almost 25%. Lviv and Vinnytsya oblasts are traditionally characterised 
as industrial and agrarian regions. Agriculture provides the main income in Chernihiv region. Machine-building and 
construction are the most promising sectors of economy in Volyn. Oil and gas production are dominant in the economy 
of Sumy region. Among the most profitable sectors of economy in Ukraine are coal and steal industries. The biggest 
companies working in this area are found in Donetsk oblast. 

An important segment of Ukraine’s economy is food industry. In Kherson oblast, for example, there are such 
successful companies as Rodych Milk Factory, Tavria, Chumak; Lviv oblast specialises on the growing of grain, sugar 
beets, vegetables, potato, and flex; Chernihiv region is famous for such companies as Yasen Food Company, Strila 
Confectionary, Rhythm, etc; the main food companies in Volyn include Volynholding famous for its trademark Torchyn-
product, Lutsk Foods, Kovelmoloko owning such trademarks as Komo and Molochna Rodyna.    

As it has already been mentioned the issue of infrastructure is very important for the economic potential of the 
region. One of the best developed transport infrastructures (the most important railway, motorways, pipelines, and 
electric backbones that connect Ukraine with other countries of Europe) can be found in Lviv oblast. Geographic 
location at the interfaces between three countries, broad network of transport ways, direct neighbourhood with the 
capital oblast create wide possibilities for the development of export potential of Chernihiv oblast. 

Taking into account the importance of resources and initial conditions for economic development, one of the 
problems that restrict regional economic development is the fact that certain regions do not fully use their resource 
potential. Thus, the geographical location of Chernihiv oblast is beneficial for the development of tourism (since 2003, 
this oblast has been a member of Ukraine-Belarus-Russia “Dnipro” Euroregion and has been developing cooperation 
with the regions of Russian, Belarus, Lithuania, Estonia, Hungary, Kazakhstan, and Macedonia). However, the oblast 
and city councils limit the development of tourist possibilities of Chernihiv region. Thus, such a strong business 
advantage as close proximity to the border and the capital is actually not being used. 

Apart from direct pressure on the regional business climate exercised by local administrations, other problems that 
prevent full-fledged development of regional economy and potential include unfavourable financial environment (lack 
of circulating assets, considerable interest rates on loans, lack of long-term tax policies etc). 

All these evidence complexity of sector and territorial structure of regional economies in Ukraine. This results in 
their low self-sufficiency and dependence on Ukrainian and foreign partners. 

Scopes of foreign capital and investment attractiveness of certain regions are directly related to their economic 
potential. In this context, it is rather logical that Donetsk oblast occupies the second place in Ukraine by the total 
volumes of foreign investments into key assets being preceded only by Kyiv. In addition, Donetsk oblast demonstrates 
dynamic growth of investments into the regional economy (by 9.3% in comparison with the previous year (in comparable 
prices). Positive improvements of investment climate can be observed in Vinnytsya oblast: as of 1 January 2007, 92.9 
mln USD of FDI has been attracted to the regional economy, which is by 17.4 % more than at the beginning of 2006. 
In Volyn, in 2006 the scope of foreign investments has increased by 15.1 as compared to 2005; in Odesa region, the 
growth of direct foreign capital in 2006 made up 109.1 mln USD against 77.2 mln USD in 2005; in Kharkiv region, FDI 
in 2006 made up 615.82 mln USD, which is 4.2 times more than in 2005. 

In different oblasts there are different leader investors providing money for regional economy: in Kherson oblast – 
UK and Cyprus off-shore areas; in Lviv region – Poland, Germany, and Denmark; in Odesa region – the Netherlands, 
Cyprus, US, UK; in Sumy region – Switzerland; in Kharkiv region – France, UK, Cyprus, US, and RF. It should be noted 
that today there is quite a broad circle of foreign partners which assess cooperation with Ukrainian companies as rather 
promising. 

Importance of foreign investment for the development of regional business results in the grown activity of local 
governments as concerns attraction of foreign investors. Thus, Lviv Oblast State Administration together with local 
governments, civil society organisations, research and education institutions has developed the Investment Attraction 
Programme “Towards Investors” which provides for new possibilities of comprehensive work with investors at all stages 
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з місцевими органами влади, громадськими організаціями, науковими та освітніми установами розроблено 
Програму сприяння залученню інвестицій «Назустріч інвесторам», що відкриває нові можливості комплексної 
роботи з інвесторами на усіх стадіях відпрацювання та реалізації інвестиційного проекту. На Вінниччині про-
тягом останніх років розробляється проект рішення Вінницької обласної ради «Про спеціальний режим інвес-
тиційної діяльності в процесі реструктуризації цукрової галузі Вінницької області», а також відпрацьовується 
Програма реструктуризації цукрової галузі Вінницької області.

Ресурсний потенціал деяких регіонів є сприятливим для залучення іноземних інвестицій. Так, наприклад, 
Одеська область є одним із найбільш перспективних регіонів України щодо розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності, спільного підприємництва, формування спеціальних (вільних) економічних зон і розвитку рекреацій-
них районів приморського типу. Привабливість Харківської області для іноземного капіталу зумовлена її розмі-
щенням у так званому «східноукраїнському трикутнику», що складається з трьох промислово найрозвинутіших 
областей — Донецької, Дніпропетровської, Харківської, та виводить свою потугу із забезпеченості природними 
ресурсами та розвиненою інфраструктурою. 

«Стартові можливості» інших регіонів (наприклад, Херсонщини) у залученні прямих іноземних інвестицій є 
традиційно незадовільними. Зазвичай це пов’язано із неналежним ресурсним забезпеченням та нерозвине-
ною інфраструктурою області. Відповідно, існує тенденція до зниження інвестиційної привабливості в контексті 
загальноукраїнського розвитку. 

Крім того, зменшення інвестицій у регіональну економіку здебільшого бувають пов’язані з особливістю ста-
тистичного обліку іноземних інвестицій. Проблемним є питання врахування у показниках інвестування обсягів 
коштів, що вносяться в певні регіони іноземними корпораціями та фінансово-промисловими групами. Напри-
клад, саме такі причини зумовлюють зниження інвестиційної привабливості Чернігівської області. 

Отже, інвестиційна привабливість регіону залежить від його ресурсного забезпечення, ефективної політики 
місцевої влади щодо залучення інвесторів, а також прозорості правил здійснення інвестиційної діяльності. Саме 
такі чинники зумовили збільшення обсягів залучення іноземного капіталу до економіки Донеччини, Вінниччини, 
Волині, Харківщини, Одещини, Сумщини. Взагалі, в Україні спостерігається позитивна тенденція щодо зрос-
тання інвестиційної привабливості. 

Галузева структура іноземних інвестицій відзначається значною диференціацією. Питома вага іноземних 
інвестицій зосереджена у чотирьох галузях: промисловості (у тому числі харчовій), сільському господарстві, 
гуртовій та роздрібній торгівлі, а також транспорті та зв’язку. Інвестиції у промисловість стимулюють розвиток 
економіки Донеччини; у сільське господарство та торгівлю — Вінниччини, Львівщини та Херсонщини; у маши-
нобудування та фінансову діяльність — Львівщини та Сумщини; у харчову промисловість — Вінниччини, Оде-
щини, Чернігівщини; у транспортну галузь — Волині та Одещини; у фінансову діяльність та операції з нерухо-
містю — Харківщини. 

Цікавим прикладом є динаміка інвестиційних вливань у різні галузі промисловості Сумської області: обсяг 
прямих іноземних інвестицій, внесених у сільське господарство з початку 2006 р., зріс у 6 разів та становить 
3,2 млн дол. США, будівництво — у 12,8 рази (0,8 млн дол. США) та оптову торгівлю — у 2,3 рази (12,5 млн дол. 
США), а у галузі машинобудування відбулося скорочення обсягу прямих іноземних інвестицій на 19,2 %. Такі 
зміни є свідченням нестабільності інвестиційної політики регіону.

Викликає подив той факт, що обсяги інвестицій у галузі, що є надзвичайно важливими для розвитку еконо-
міки певних регіонів, є мізерними порівняно з обсягами коштів, вкладеними в інші галузі регіональної еконо-
міки. Так, наприклад, практично не фінансується закордонними інвесторами сільське господарство Чернігів-
щини, хоча важливість цієї галузі для економіки області важко переоцінити. 

Ще одна особливість галузевої структури інвестицій, на якій варто наголосити, пов’язана з обмеженим 
фінансуванням соціальної сфери регіонів. Фінансування іноземними інвесторами лікарень, навчальних закла-
дів і соціальних програм практично відсутнє. Зважаючи на проблеми із соціальним забезпеченням, що існують 
у багатьох областях, а також інші статті витрат регіонального розвитку, які залишаються поза увагою інозем-
ного капіталу, можна говорити про незбалансованість інвестиційної політики деяких регіонів. 

На користь зробленого висновку свідчить і той факт, що за територіальним розподілом залучених інвести-
цій провідні місця традиційно посідають обласні центри або міста обласного підпорядкування. У Чернігівській 
області з 70 підприємств з іноземними інвестиціями 46 діють у містах обласного підпорядкування (міста Чер-
нігів, Ніжин, Прилуки); на них припадає майже 88 % усіх іноземних інвестицій. У Сумській області перші позиції 
за обсягами іноземних інвестицій в економіку територій посідають: м. Суми, Тростянецький район, м. Шостка; 
решта територій отримують менше двох відсотків інвестицій. Отже, проблемою розподілу інвестицій в регіо-
нальній економіці є не лише галузевий, а й територіальний дисбаланс. 

Отже, ступінь інвестиційної привабливості того чи іншого регіону залежить від первинних соціально-еконо-
мічних факторів, що визначають особливості економіки області, а також від ефективності політики залучення 
іноземного капіталу та розподілу вкладених коштів. 

На сьогоднішній день регуляторна політика могла б стати одним із ключових елементів для забезпечення 
ефективного діалогу між владою та бізнесом і сприяти розвитку міжсекторного партнерства на регіональному 
рівні. Головним інструментом реалізації політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу та приватної ініціа-
тиви на регіональному рівні є відповідні регіональні програми. Вони розробляються на основі законів України 
«Про державну підтримку малого підприємництва» та «Про національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні». Проте про уніфіковані підходи до регуляторної політики на регіональному рівні гово-
рити не доводиться. 
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of investment project development and implementation. Over the recent years, Vinnytsya region has been developing 
a resolution of Vinnytsya Oblast Council on the Special Investment Regime for Restructuring of Vinnytsya Region Sugar 
Sector, as well as has been working on the Vinnytsya Region Sugar Sector Restructuring Programme. 

Resource potential of certain other regions is also beneficial for the attraction of foreign investments. Thus, Odesa 
oblast is one of the most promising regions in this respect, in particular as concerns development of foreign trade, joint 
ventures, formation of special (free) economic areas and development of recreation seaside areas. Attractiveness of 
Kharkiv oblast is caused by its location in so called “eastern-Ukrainian triangle” of three industrially most developed 
oblasts – Donetsk, Dnipropetrovsk, and Kharkiv, as well as its natural resources and developed infrastructure. 

“Starting possibilities” of other regions (e.g., Kherson oblast) in attracting FDI are traditionally dissatisfactory. 
This is usually due to insufficient resource basis and undeveloped infrastructure which results in the decline of their 
investment attractiveness in the context of general Ukrainian development. 

In addition, decrease of investments into regional economy may be due to the peculiarity of statistic account of 
foreign investments. It is still problematic to record in the investment indicators the funds that are invested into certain 
regions by foreign corporations and financial-industrial groups. These are the reasons which, in particular, deteriorate 
investment attractiveness of Chernihiv region. 

The above evidences that attractiveness of the region depends on its resources, efficient policies of local 
administrations as concerns attraction of investors, as well as transparency of investment activities. It is these factors 
that attracted more foreign capital into the economies of Donetsk, Vinnytsya, Volyn, Kharkiv, Odesa, and Sumy region. 
Generally, Ukraine demonstrates a positive trend toward improvement of its investment attractiveness. 

Sector structure of foreign investments is distinguished by considerable differentiation. A large share of foreign 
investments is concentrated in four sectors: industry (including food industry), agriculture, wholesale and retail trade, 
as well as transport and communications. Investments into industry stimulate development of Donetsk region economy; 
into agriculture and trade – Vinnytsya, Lviv, and Kherson oblasts; into machine-building and finances – Lviv and Sumy 
oblasts; into food industry – Vinnytsya, Odesa, and Chernihiv oblasts; into transport – Volyn and Odesa oblasts; into 
financing and real estate transactions – Kharkiv oblast. 

An interesting example is demonstrated by the dynamics of investment inflows into various industrial sectors of 
Sumy region: the FDI scope in agriculture has increased 6-fold since 2006 and makes up 3.2 mln USD, construction – 
12.8-fold increase (0.8 mln USD) and trade – 2.3-fold increase (12.5 mln USD), while FDI into the machine-building 
industry has decreased by 19.2%. Such changes evidence instable investment policy of the region. 

It is also astonishing that investment into the sectors that are extremely important for the development of economies 
of certain regions are miniscule in comparison with funds put into other sectors of the regional economy. Thus, foreign 
investors provide practically no funds to the agriculture of Chernihiv oblast, while it is difficult to underestimate the 
importance of this sector for the region’s economy. 

Another peculiarity of the sector structure of investments which needs to be emphasised is related to the limited 
funding of the social area of the regions. Foreign investors provide practically no funding to hospitals, schools, or social 
programmes. This context of social security problems that exist in many oblasts, as well as other regional development 
expenditures which remain beyond the attention of foreign capital evidences unbalanced nature of investment policies 
in certain regions. 

The above conclusion is supported by the fact that traditionally oblast centres and towns of oblast significance 
are leading in the territorial distribution of attracted investments. In Chernihiv oblast, out of 70 companies with foreign 
investments 46 operated in towns of oblast significance (Chernihiv, Nizhyn, and Pryluky) holding 88% of all foreign 
investments. In Sumy region, the majority of investments have been put into Sumy, Trostyanets rayon, and the town 
of Shostka; other territories get less than 2% of the investments. Thus, in additional to the sector distribution of 
investments there is also the problem of territorial disbalance. 

In other words, the degree of investment attractiveness of a certain region depends on primary social and economic 
factors which define the peculiar features of the regional economy, as well as on the efficiency of the policy implemented 
to attract foreign capital and distribute the invested funds. 

Today, the regulatory policy could have become one of the key elements to ensure an efficient dialogue between 
the administration and business, and promote development of intersector partnership at the regional level. The main 
instruments in the implementation of the policy aiming to support small business and private initiative at the regional 
level include relevant regional programmes. They are developed on the basis of the laws of Ukraine on State Support to 
Small Business and on the National Programme of Support to Small Business Development in Ukraine. However, there 
are still no unified approaches to the regulatory policy at the regional level. 

The main priorities in governmental actions in the regions depend on their economic capacity and potential. Thus, 
creation of beneficial regulatory environment and simplification of the registration and business-running procedures in 
all towns and rayons has become the priority of the regulatory policies in Donetsk and Lviv regions. 

A number of oblasts have taken measures to stimulate development of small business and private initiatives: in order 
to support entrepreneurship and improve business climate in Vinnytsya oblast, the head of its administration issued a 



44

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

Головні напрями діяльності держави в регіонах залежать від їхньої економічної потуги та потенціалу. Так, 
наприклад, створення сприятливого регуляторного середовища для спрощення процедури реєстрації та 
ведення підприємницької діяльності в усіх містах та районах стало пріоритетом регуляторної політики на 
Донеччині та Львівщині. 

У низці областей були проведені заходи щодо стимулювання розвитку малого підприємництва та приватної 
ініціативи: на Вінниччині з метою підтримки розвитку підприємництва та інвестиційного клімату набуло сили роз-
порядження голови обласної держадміністрації «Про порядок часткового відшкодування з обласного бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації 
інвестиційних проектів», згідно з яким у 2006 р. надано фінансову підтримку 29 інвестиційним проектам; на 
Волині одним із пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади протягом 2006 р. було впровадження 
заходів щодо підтримки малого бізнесу відповідно до Регіональної програми розвитку малого підприємництва 
в області на 2005-2006 рр. Прогресивним кроком можна вважати прийняття на сесії Сумською міською радою 
нової методики розрахунку та порядок використання плати за оренду комунального майна та Типового дого-
вору оренди, який може стати зразком для наслідування в інших містах Сумської області, де також гостро стоїть 
проблема наповнення місцевих бюджетів. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення, загальним суттєвим недоліком місцевих регуляторних актів є 
слабка підготовка аналізу їхнього впливу, невикористання кількісних та якісних вимірювань результативності, 
що спричиняє відсутність інформування громадськості про ефективність прийнятих рішень. Отже, у контексті 
більшості регіонів можна говорити про переважно формальне виконання вимог регуляторного законодавства, 
а також майже нульову зацікавленість як з боку органів влади, так і бізнесу й громадськості щодо участі у реалі-
зації ефективної регуляторної політики.

Як було зазначено вище, реалізація регуляторної політики в Україні тісно пов’язана з розвитком малого та 
середнього бізнесу. За офіційними даними, протягом останнього часу позитивні тенденції та зростання кіль-
кості суб’єктів малого підприємництва спостерігаються у Вінницькій, Донецькій, Львівській, Харківській, Хер-
сонській областях. 

Регіоном із розвиненим малим підприємництвом є Донеччина, де функціонує більше 26 тис. малих підпри-
ємств або 56 підприємств на 10 тис. населення. Досить непогані показники має Вінницька область: на кінець 
2006 р. в області діяло більше 79 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, з яких понад 8 тис. малих підпри-
ємств, 1,5 тис. фермерських господарств та майже 70 тис. фізичних осіб — підприємців. На Харківщині кількість 
підприємств малого бізнесу становить понад 20 тис. На Волині сектор малого бізнесу нараховує близько 5 тис. 
малих підприємств (на 6,3 % більше, ніж у минулому році), 839 фермерських господарств (приріст становить 
10,1 %).

Особливості розвитку підприємництва областей залежать від домінантної сфери діяльності та його ресурс-
ної бази. У більшості регіонів спостерігається орієнтація на торговельно-посередницьку діяльність. 

Як і у випадку з розподілом іноземних інвестицій, існує територіальний дисбаланс між кількістю приватних 
підприємств в обласних центрах і в інших населених пунктах регіонів, що не може не викликати занепокоєння. 
Так, наприклад, у Чернігівській області функціонують 5 660 малих підприємств, 2 390 з яких діють в обласному 
центрі. У Сумській області у містах Суми, Ромни, Лебедин у 2006 р. налічувалося відповідно 109, 61 та 51 малих 
підприємств на 10 тис. осіб населення, тоді як у Роменському, Лебединському та Глухівському районах цей 
показник є значно меншим за середньообласний (відповідно 15, 14 та 12). 

Негативні тенденції щодо розвитку малого підприємництва зазвичай залежать від чинників, не завжди 
пов’язаних із місцевою владою. Проблеми, пов’язані з цим, актуальні для всіх областей України. На Львівщині 
бізнес у регіоні потерпає від недосконалого податкового законодавства та складності дозвільних процедур для 
ведення бізнесу. Чернігівська область страждає від слабкості фінансової підтримки розвитку приватної ініціа-
тиви. Поряд із загальноукраїнськими тенденціями, чинниками, що гальмують економічний розвиток Сумщини, 
є неврегульованість на законодавчому рівні питань трудових відносин підприємців із найманими працівниками, 
а також дефіцит власних фінансових ресурсів у суб’єктів малого підприємництва та висока вартість кредитів, 
що надаються фінансово-кредитними установами.

Однією з позитивних ознак захисту інтересів представників малого бізнесу є створення організацій, метою 
діяльності яких є захист прав підприємців. Наприклад, у Херсоні діє одна з найбільш активних громадських 
організацій «Солідарність», яка займається цією проблематикою; у районах та містах обласного значення 
Львівської області активно діють 22 регіональних фонди підтримки підприємництва, а також Комітет підприєм-
ців Львівщини.

Отже, з одного боку, можна спостерігати позитивні зміни в розвитку малого бізнесу: зростає кількість під-
приємців та малих підприємств, проводиться певна робота щодо скасування регуляторних актів, що гальмують 
діяльність представників малого бізнесу, тощо. З іншого боку, є певні негативні риси, пов’язані з територіаль-
ним і галузевим дисбалансом регіонального підприємництва, а також неефективністю законодавства, що 
ре гулює особливості здійснення підприємницької діяльності. 

Після подій 2004 р. існувала загальна тенденція зменшення втручання влади в роботу бізнесу, а також 
відбулися певні процеси оздоровлення у відносинах влади, фіскальних органів й правоохоронців з представ-
никами бізнесу. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення, доводиться визнати, що в глобальному плані для економіки 
Украї ни характерне злиття бізнесової та політичної еліт. Наприклад, усі фінансові потоки у Донецькій області 
через президентство у ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» контролює депутат ВРУ Р. Ахметов. Взагалі, майже 
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decree establishing the procedure for partial reimbursement from oblast budget of the interest on the loans attracted 
by small and medium companies for the implementation of investment projects – this decree helped to support 29 
investment projects in 2006; one of the priority tasks for Volyn local executive authorities in 2006 was to take measures 
to support small business in accordance with the Regional Small Business Development Programme in 2005-2006. In 
its turn, Sumy City Council passed a new method for the calculation and use of the rent paid for the lease of communal 
property, as well as the Model Lease Agreement which can be used as an example in other towns of Sumy region that 
are also struggling to fill in their local budgets. 

Despite of certain positive shifts, however, the general substantial deficiency of local regulatory acts is weak 
analysis of their impact, no use of quantity and quality measurements of efficiency resulting in the public unawareness 
of the efficiency of the decisions made. Thus, in the majority of the regions, the regulatory legislation is mainly formally 
observed with practically zero interest on behalf of public authorities, business, or the public to the participation in the 
implementation of efficient regulatory policy. 

As it has already been mentioned above, implementation of the regulatory policy in Ukraine is closely connected with 
the development of small and medium business. According to the official date, recently positive trends and increase of 
the number of small businesses have been observed in Vinnytsya, Donetsk, Lviv, Kharkiv, and Kherson oblasts. 

A region with developed small business is Donetsk oblast with more than 26,000 small companies or 56 companies 
per 10,000 people. Likewise, Vinnytsya oblast also has rather good indicators: over 79,000 business operators functioned 
there by the end of 2006, including 8,000 small businesses, 1.5 farms, and almost 70,000 private entrepreneurs. Over 
20,000 small businesses operate in Kharkiv region, and about 5,000 such companies in Volyn (by 6.3% more than last 
year) together with 839 farms (10.1% growth). 

Peculiarities of development of entrepreneurship in various regions depend on the dominant economy in the region 
and its resource basis. The majority of regions focus on trade and mediation activities. 

Like in the case with the distribution of foreign investments, there is a territorial disbalance between the number 
of private companies in oblast centres and other localities of the region, which cannot but cause concerns. This, in 
Chernihiv oblast there are 5,660 small businesses, 2,390 of which function in the oblast centre. In Sumy region, such 
towns as Sumy, Romny, and Lebedyn used to have 109, 61, and 51 small companies respectively in 2006 per 10,000 
people, while in Romny, Lebedyn, and Hlukhiv rayons this indicator is considerably smaller than the oblast average (15, 
14, and 12 respectively). 

Negative trends in the development of small entrepreneurship often depend on the factors that are not always 
related to local authorities. Such problems are usually present in all Ukrainian regions. In Lviv oblast, business 
suffered from imperfect tax legislation and complexity of permissive procedures set for business. Chernihiv oblast 
suffered from weakness of financial support provided to the development of private initiatives. There are not only 
nationwide trends that slow down the economic development of Sumy region, but also certain other factors such 
lack of legislative provisions that would regulate labour relations between entrepreneurs and their employees, as 
well as deficit of financial resources experienced by small businesses and high cost of loans issued by financial and 
credit institutions.  

One of positive features in the protection of interests of small business is the setup of organizations aiming to 
protect the businessmen rights. Thus, in Kherson has one of the most active NGOs, Solidarnist, dealing with such 
issues; in rayons and towns of oblast significance in Lviv region there 22 regional funds to support entrepreneurship, as 
well as the Lviv Region Committee of Entrepreneurs.

Thus, on the one hand, it is possible to observe positive changes in the development of small business: the number 
of entrepreneurs and small businesses is growing, certain efforts a being made to cancel the regulations that slow 
down the operation of small business etc. On the other hand, there are certain negative features related to the territorial 
and sector disbalance of the regional entrepreneurship, as well as inefficient legislation that governs peculiarities of 
business activities. 

After the events of 2004, there has been a general trend towards decrease of administrative interference 
into business, as well as certain processes have occurred to improve the relations between administrations, fiscal 
authorities, and law-enforcement bodies on the one hand and businesses on the other. 

Despite of certain positive shifts, one should recognise that in the global sense Ukrainian economy is characterised 
by the merger of business and political elites. Thus, all financial flows in Donetsk oblast are controlled by MP Rinat 
Akhmetov due to his presidency in System Capital Management. Almost all big business in Donetsk region is related to 
the PoR structures, while all its influential representatives are either members of parliament or Donetsk Oblast Council. 
Consequently, it is rather difficult to speak about any interference of Donetsk administration into business due to lack 
of transparency of the relevant processes. Similar trends (possibly to the lesser extent) are observed in Kharkiv, Odesa 
and other regions. 

Certain regions experience the pressure exercised by the local authorities on their political opponents by means 
of economic levers. Thus, experts consider that Kharkiv City Council exercises such pressure on those companies the 
owners of which supported Orange revolution (e.g. the conflict with the management of the Target trade group). 
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весь великий бізнес Донеччини пов’язаний зі структурами Партії регіонів, а всі його впливові представники 
належать до депутатського корпусу або Верховної Ради, або Донецької обласної ради. Відповідно, говорити 
про втручання донецької влади в бізнес доволі важко через непрозорість процесів. Подібні тенденції (можливо, 
у менших масштабах) спостерігаються у Харківській, Одеській та інших областях. 

Для деяких регіонів характерний тиск органів місцевої влади на політичних опонентів за допомогою еконо-
мічних важелів впливу. Так, наприклад, за оцінками експертів, Харківська міська влада здійснює тиск саме на ті 
компанії, власники яких підтримали «помаранчеву» революцію (зокрема, конфлікт з керівництвом торгівельної 
групи «Таргет»).

У регіонах, де відсутні значні регіональні фінансово-промислові групи, які були б представлені в органах 
місцевого самоврядування, вирішення економічних питань за рахунок владних повноважень мало за період 
моніторингу несистемний характер. Це стосується, зокрема, Вінниччини та Чернігівщини. 

Отже, можна констатувати прагнення українських бізнесових еліт забезпечити собі представництво в органах 
влади різних рівнів, що є джерелом формування потужного лобіювання на регіональному та національному рівнях. 

З великим бізнесом у регіони України прийшли тривалі конфлікти та проблеми навколо привабливої 
місцевої власності. Взагалі, питання землі та визначення форми її власності є фактором, який потенційно 
стимулює виникнення корупційних і нелегальних схем владного впливу.

Джерелом конфліктів, пов’язаних із власністю, є приватизація промислових підприємств. Так, наприклад, 
на Херсонщині за кілька років боротьби та численних спроб приватизації найбільший в Європі Херсонський 
бавовняний комбінат перетворився на банкрута. У цьому ж ряду перебувають підприємства «Херсонський ком-
байн» та Морський торговельний порт.

Гучні скандали, пов’язані із власністю, відбувалися на Донеччині: конфлікт між монахами Святогірської 
Свято-Успенської Лаври та народним депутатом від БЮТу Валентином Зубовим; скандал, пов’язаний із вбив-
ством Г. Бистрякова (кандидата в депутати облради від БЮТ, помічника нардепа В. Скубенка, співвласника ВАТ 
«Дебальцевський завод металургійного машинобудівництва») восени 2006 р. Крім того, відбулася серія гучних 
вбивств та замахів на підприємців у Львові. 

З іншого боку, в деяких областях був помічений зворотній процес щодо призупинення приватизації окремих 
державних підприємств. Так, на вимогу міністра МНС Нестора Шуфрича було призупинено приватизацію дер-
жавного підприємства «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування “Пожспецмаш”», 
що в місті Прилуки Чернігівської області. Причина такого рішення лежала у протидії колишньому керівництву 
заводу щодо доведення його до банкрутства та подальшого привласнення шляхом приватизації.

Бізнесове рейдерство є однією з найнагальніших проблем сучасної української економіки. Незважаючи на 
загрозу введення карної відповідальності за рейдерство (на чому наполягав Президент України В. Ющенко в 
лютому 2007 р.), проблема не втратила своєї гостроти. На сьогодні у Донецькій області поширеним є викорис-
тання фальсифікованих документів, подвійного реєстру, незаконного збору акціонерів або організація скупову-
вання акцій чи боргів підприємства для досягнення можновладцями своїх цілей. На Чернігівщині тривають хронічні 
конфлікти власників за окремі підприємства у сфері енергетики (на початку 2006 р. на хвилі рейдерських атак в 
інших регіонах України було зроблено спробу захоплення енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго»). У 
Волинській області широкого розголосу набули рейдерське захоплення телекомпанії «Аверс» та зміна власника 
«Волиньгазу». На Одещині найвідомішими об’єктами рейдерських атак стали ДСК ЧМП (Чорноморське морське 
пароплавство), ВАТ «Оріон», фабрика технічних тканин (Джутова фабрика), завод «Промзв’язок», завод «Біости-
мулятор», сільськогосподарське підприємство «Пограничник», СКТБ «Продмаш», «Поліграфмаш» та ін. У Хар-
ківській області у зоні переділу власності знаходяться як великі заводи («Турбоатом», «Електроважмаш», ХЕМЗ, 
завод ім. Шевченка), так і маленькі підприємства, головним активом яких є земля та приміщення.

Отже, очевидною є наявність гострих проблем та «гарячих точок» у питаннях власності та ведення бізнесу, 
що негативно впливають на економічний розвиток регіонів. 

Отже, основні тенденції, що визначили розвиток бізнес-сфери регіонів протягом останнього року, були 
такими:

1. Проблемою територіальної організації регіональної економіки є її незбалансованість, що призводить 
до виникнення депресивних та повністю залежних від обласних центрів територій у межах регіону. 

2. Галузева спеціалізація регіональної економіки є досить однобічною. По-перше, області здебільшого 
орієнтуються на окремі види економічної діяльності. По-друге, у регіонах із розвиненою промисловістю сут-
тєво страждає розвиток соціальної сфери, що негативно позначається на рівні життя населення. 

3. Загальною тенденцією є зростання обсягів інвестицій в економіку регіонів, однак основний їх обсяг 
зосереджений в обласних центрах, а депресивні райони страждають від нерівномірного розподілу отриманих 
коштів. Крім того, має місце галузевий дисбаланс у розподілі інвестицій. 

4. Незважаючи на статистичні дані щодо збільшення кількості приватних підприємств, у багатьох регіо-
нах домінує негативна тенденція утисків приватного підприємництва через несприятливе податкове законо-
давство, непрозору регуляторну політику держави, неналежне фінансування тощо.

5. Спостерігалося зрощення капіталу з владою: бізнес-еліта широко представлена серед депутатського 
корпусу як ВРУ, так і місцевих рад, що дозволяє говорити про формування потужного бізнесового лобі у пред-
ставницьких органах влади.

6. Проблеми навколо приватної власності та рейдерство є прямими наслідками зрощення капіталу та 
влади.
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In the regions where there are no big regional financial and industrial groups which would have been represented in 
local self-governance bodies, no systemic administrative interference into economic issues has been observed over 
the period of monitoring. In particular, this concerns Vinnytsya and Chernihiv oblasts. 

Thus, Ukrainian business elites wish to be represented in bodies of powers at different levels, which generates 
strong lobbying at the regional and national levels. 

Big business has come to Ukraine together with protracted conflicts and problems related to attractive local 
property. Generally, the issues of land and definition of the form of its ownership is the fact which potentially stimulates 
corruption and illegal schemes of administrative influence. 

The source of property related conflicts is privatization of industrial companies. Thus, for example in Kherson 
oblast, a few years of struggle and numerous attempts to privatise the biggest in Europe Kherson Cotton Plant turned 
it bankrupt. Other companies, such as Kherson Combine and Sea Trade Port find themselves in the same pipeline. 

Loud property-related scandals have occurred in Donetsk region: the conflict between the monks of the Holy-Hill 
Holy-Dormition Lavra and BYT MP Valentyn Zubov; the scandal related to the murder of H. Bystryakov (who was running 
for the oblast council on BYT list, parliamentary assistant to MP Skubenko, co-owner of Debaltsevo Steel Machine-
Building Plant) in autumn of 2006. In addition, a number of resonant murders and murder attempts at businessmen 
have occurred in Lviv. 

On the other hand, an inverse process as concerns the suspension of privatisation of certain state-run companies 
has been noticed. Thus, request of Emergency Minister Nestor Shufrych suspended privatization of the state company 
Pryluky Fire Fighting and Special Machine Building “Pozhspetsmash” operating in the town of Pryluky of Chernihiv 
oblast. The reason of such suspension lies in the counteraction to the previous management of the plant trying to 
bankrupt the company and then privatise it. 

Corporate raids are among the most pressing problems of the modern Ukrainian economy. Despite of the threat 
of criminalisation of the corporate raids (as President Yuschenko insisted in February 2007), the problem has not yet 
lost its acuteness. Today, in Donetsk oblast, the use fake documents and double registers is quite common, as well as 
illegal shareholder meetings and arrangement of the purchase of any company’s shares or debts into order achieve 
certain business objectives. Chernihiv oblast continues to be notoriously known for the chronic conflicts between the 
owners of certain energy sector companies (at the beginning of 2006, at the wave of raider attacks in other regions 
of Ukraine, there has been an attempt to capture Chernihiv oblast energy supply company). In Volyn oblast, there 
has been a famous case with the raider capturing of the Avers TV Company and the change of Volyn Gas owner. The 
most famous objects of raider attacks in Odesa include the Black Sea Steam Line, Orion, Djut factory, Promzvayzok, 
Biostymulyator, Pohranychnyk agricultural company, Prodmash, Polighrafmash etc. In Kharkiv region, not only big 
plants (Trubatom, Electrovazhmash, KHEMZ, Shevchenko Plant) are being hunted, but also smaller companies as well 
with their main resource being land and offices. 

Thus, it is obvious that there are acute problems and “hot points” in property and business-running issues which 
have their negative impact on the economic development of Ukrainian regions. 

In such a way, it is possible to define the following main trends that have been influencing development of regional 
business over the recent year: 

1. The problem of territorial organisation of regional economy is it unbalanced nature which results in the 
emergence of depressive areas fully dependent on the oblast centre. 

2. Sector specialization of regional economy is rather one-sided. Firstly, oblasts mainly focus on certain kinds of 
economic activity. Secondly, regions with highly developed industry have considerable problems with the development 
of the social areas, which has a negative impact on the life of the people. 

3. Investment volumes are generally growing, but their main scope is concentrated in oblast centre, while 
depressive areas suffer from uneven distribution of the received funds. In addition, the sector disbalance in the 
distribution of investments is also present. 

4. Even though statistics evidences the growth of private companies, many regions are dominated by pressure 
on private on entrepreneurship due to unfavourable tax legislation, obscure regulatory policy, improper funding etc. 

5. Ukraine is characterised by the merger of the capital and power: business elite is broadly represented 
among members of parliament, as well as local councils, which evidences formation of strong business lobby in 
representatives bodies. 

6. Property and corporate raids problems are direct results of the merger of capital and power.



Територія 26,5 тис. км2

Щільність населення 64 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1682,6 тис. осіб

міське 812,6 тис. осіб

сільське 870 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Вінниця 365 тис. осіб

Кількість районів 30

кількість сільських районів 27

кількість районів у містах 3

Кількість міст 18

в т.ч. обласного підпорядкування 6

Кількість селищ міського типу 29

Кількість сільських населених 
пунктів

1466

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1513

ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Дудник Олена, 
Левченко Олег 

Вінницьке представництво 
Громадянської мережі ОПОРА
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У 
ВЛАДІ 

Головною подією України в 2006 р. стали парла-
ментські та місцеві вибори. Перебіг виборчої кампа-
нії та її результати вплинули на життєдіяльність україн-
ців усіх регіонів. Пов’язано це з особливостями в 
проведенні виборів до парламенту України та органів 
місцевого самоврядування. Згідно з нормами вибор-
чого законодавства та змінами до нього, вибори до 
ВРУ та депутатів органів місцевого самоврядування 
були об’єднані у часі. Багато суперечок точилося на-
вколо цього питання до моменту виборів, але най-
більше змінену систему голосування почали крити-
кувати після встановлення офіційних результатів. На 
Вінниччині, на відміну від інших областей України, не 
було зафіксовано грубих порушень чинного законо-
давства, які б торкнулися політичних прав громадян. 

Різні виборчі стратегії, застосовані в ході вибор-
чої кампанії 2006 р. різними політичними партіями та 
блоками, дали, відповідно, різні результати. У вибо-
рах до Вінницької обласної ради V скликання брали 
участь 43 політичні партії та блоки. Після виборів 
обласна рада нараховує 100 депутатів від шести по-
літичних сил: 44 обрано від Блоку Юлії Тимошенко 
(БЮТ), 23 — від Народного Союзу «Наша Україна» 
(НСНУ), 15 — від Соціалістичної партії України (СПУ), 
7 — від Народного блоку Литвина (НП), 7 — від Пар-
тії регіонів (ПР), 4 — від Комуністичної партії України 
(КПУ). На першій сесії Вінницької обласної ради 3 де-
путати від БЮТ достроково припинили свої повно-
важення у зв’язку з обранням їх до Верховної Ради 
України. В обласній раді створено 6 фракцій: БЮТ, 
яка нараховує у своєму складі 35 депутатів, НСНУ — 
23 депутати, СПУ — 14 депутатів, НП — 7 депутатів, 
ПР — 7 депутатів, УСДП — 6 депутатів. Основною 
причиною значної амплітуди коливання симпатій ви-
борців виявилася неспроможність суб’єктів вибор-
чого процесу оперативно реагувати на різку зміну 
електоральних настроїв у регіоні. 

До нового складу обласної ради обрано 13 жінок, 
що лише на 3 жінки більше порівняно з минулим ро-
ком. Найбільше жінок від блоку БЮТ (7), і жодної не-
має від КПУ та НП. 

Що стосується розподілу депутатів за їхнім ро-
дом занять, то ситуація тут така: 42,3 % — підпри-
ємці, які працюють як у сфері промисловості, так і 
в сфері сільського господарства. Значний відсоток 

Таблиця 1.
Вибори до Верховної Ради 

України у Вінницькій області.

БЮТ НСНУ СПУ ПРУ КПУ

33,39 % 20,01 % 14,65 % 8,18 % 3,43 %

становлять службовці (35,1 %), науковці і викладачі 
місцевих навчальних закладів (9,3 % обраних депу-
татів), окрім цього, обрані також медичні працівники, 
військовослужбовці, 3 пенсіонери. 

У Вінницькій обласній раді переважають обранці 
віком 35–50 років (46,4 %), передпенсійного віку 
(30,9 %), значний відсоток депутатів віком понад 
60 років (16,5 %), і лише 6,2 % становить молодь та 
депутати віком до 35 років. Наймолодшим депутатом 
ради є Дмитро Володимирович Лашин, 1984 року 
народження, студент Вінницького національного 
технічного університету, член Партії регіонів, голова 
Обласної молодіжної громадської організації «Союз 
молоді регіонів України». Найстаршим —Володимир 
Тадейович Вільчинський, 1931 року народження, 
член Народної партії України, директор сільськогос-
подарського товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Дружба».

Перша сесія Вінницької обласної ради розпо-
чалася 27 квітня 2006 р. На сесію було винесено 
13 проектів рішень, які в основному стосувалися за-
ступника голови президії обласної ради; положення 
про постійні комісії обласної Ради; питань про до-
строкове припинення повноважень депутатів облас-
ної ради V скликання (О. А. Вітенко, С. К. Глуся), про 
єдиний День депутата та Депутатський тиждень в 
області; а також плану роботи на травень — грудень 
2006 р. Протягом року після парламентських виборів 
Вінницька обласна Рада V скликання провела 8 сесій, 
на яких було ухвалено 230 рішень.

У виборчому бюлетені до Вінницької міської 
ради балотувалося 36 політичних партій та блоків, 
у результаті волевиявлення виборців та після вста-
новлення офіційних результатів виборів 2006 р. до 
міської ради прийшли 6 політичних сил, більшість 
ради становлять депутати від БЮТ — 27, НСНУ — 8, 
СПУ — 5, Партії регіонів — 4, КПУ — 3, Віче — 3. 

У Вінницькій міській раді переважають зрілі люди 
у віці від 36 до 50 років. Середній вік новообраних 
депутатів складає 42 роки. Наймолодший народний 
обранець — директор фабрики з виробництва гоф-
рокартону Іван Пустовіт, 1980 року народження — 
пройшов за списком БЮТ. Найстарший — голова 
ради міської громадської організації ветеранів Воло-
димир Глазов, 1920 року народження — балотувався 
за списком КПУ. 

Велика група обранців до міської ради має до-
свід попередньої депутатської діяльності. Вдруге 
депутатами стали: Андрій Рева та Сергій Кармаліта 
(СПУ), Олександр Жупанов, Степан Бессолов, Юрій 
Зажирко, Ігор Івасюк, Володимир Малінін та Сергій 
Моргунов (НСНУ), Юрій Іорданов, Віктор Кривіцький, 
Геннадій та Ігор Ткачуки (БЮТ).

У Вінницькій міській раді переважають підпри-
ємці — 21 (42%). Значна частина підприємців, які уві-
йшли до складу депутатського корпусу міської ради, 
вже володіла депутатськими мандатами минулого 
скликання, окрім того, чисельність службовців стано-
вить 17 (34 %), більшість із яких є державними служ-
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бовцями і навіть керівниками місцевих управлінських 
структур. Решта депутатів — це медичні працівники, 
військовослужбовці, науковці, пенсіонери та керів-
ники громадських організацій. 

До нового складу міської представницької влади 
обрано одинадцять жінок, що майже втричі більше, 
ніж минулого скликання. Слід зауважити, що, за да-
ними міжнародних організацій, збільшення представ-
ництва жінок у владі призводить до більш прозорого і 
чесного урядування, сприяє протидії корупції. 

На посаду міського голови міста Вінниці бало-
тувався 21 кандидат, у результаті голосування най-
більшу кількість голосів виборців набрав Володи-
мир Гройсман, член партії Народний Союз «Наша 
Украї на» (38,9 %). Найближчими його суперниками 
буми колиш ній міський голова Дмитро Дворкіс 
(26,6 %), голова правління «Вінницький універмаг» 
Микола Форманюк — 11,2 %.

В області із обраних 1 637 депутатів районних та 
міських рад 576 депутатів є представниками БЮТ, 
270 — НСНУ, 256 — СПУ, 128 — Народного блоку Лит-
вина, 99 — ПРУ, 63 — КПУ, 48 — НДП. 

Головами 27 районних рад обрано представників 
БЮТ — 9, НСНУ — 6, Народного блоку Литвина — 6, 
СПУ — 5, ПРУ — 1. Причому двадцять один голова є 
«новачком» чи новообраним, четверо були переоб-
рані на новий термін і дев’ять з них (у Гайсинському, 
Немирівському, Оратівському, Піщанському, Те-
плицькому, Тиврівському, Томашпільському, Тростя-
нецькому та Ямпільському районах) пересіли в нові 
крісла із кабінетів голів районних державних адміні-
страцій. 

Незважаючи на цікавий розподіл в обласній раді, 
а також на те, що абсолютна більшість не зуміла ви-
бороти представника від БЮТ на голову ради, це не 
поз ба вило провідні партії можливості посісти інші 
ключові місця. Так, в обласній раді створено 15 постій-
них комісій, які очолюють ПРУ (1), БЮТ (7), НСНУ (3), 
СПУ (2), КПУ (1), Народний блок Литвина (1).

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД 

На першій сесії Вінницької облради 72 депутати 
з 99 присутніх віддали голоси за обрання голо-
вою ради кандидата від СПУ Григорія Заболотного. 
Його опонент — представник БЮТ Олександр Гала-
ченко — набрав 24 голоси. Три депутати не підтри-
мали жодного з двох претендентів.

Натомість, 38-річний головний лікар санаторію 
«Авангард» О. Галаченко ніколи не працював у влад-
них структурах, жодного разу не обирався депутатом. 
Проте однопартійці О. Галаченка наголошували, що у 
нього є бажання працювати, він усе почне з чистого 
аркуша. Тим більше це, як зазначив один із промов-
ців, політична посада.

Фракція БЮТ, яка запропонувала О. Галаченка, — 
найчисельніша (44 мандати). Для обрання голови 
треба було заручитися підтримкою 52 обранців. Зда-
валося б, знайти ще 8 прихильників із 99 присутніх 
депутатів (загалом у раді їх 100) не становитиме для 
фракції БЮТ особливих труднощів. Насправді ста-
лося інакше. Щоправда, окремі представники цієї 

фракції прогнозували, що їхня кандидатура, як-то 
кажуть, непрохідна. Надто ж на тлі добре знаного в 
області опонента. Вони відверто про це казали на зі-
браннях фракції. Однак більш гідного, хто міг би на 
рівних змагатися з опонентом, не знайшлося. Можна 
було змиритися із ситуацією й підтримати кандида-
туру людини, яка справді гідна посісти керівне крісло 
в обласному «парламенті». 

Напередодні сесії голова облдержадміністрації 
О. Домбровський скликав термінову прес-конфе-
ренцію, на якій застеріг представників БЮТ від мож-
ливого зриву сесійної роботи. «Такий сценарій, — за 
його словами, — розроблявся на випадок, коли цій 
політичній силі не вдасться обрати головою облради 
свого представника». Керівник області відверто на-
звав прізвище того, хто стоїть за цим сценарієм. Він 
застеріг керівника партії «Батьківщина» від можли-
вого демаршу однопартійців у Вінницькій облраді. 
Навіть назвав, які саме «заготовки» припасли для 
цього представники БЮТ. Одна з них — дружний ви-
хід із зали «за дзвінком на мобільний із Києва». 

Мабуть, щоб «розпорошити» членів фракцій, ор-
ганізатори проведення сесії вперше запровадили 
в залі алфавітний покажчик. На столах було розкла-
дено аркуші паперу з літерами. Отож, місця депутати 
обирали в тому ряду, де значилася літера, з якої по-
чиналося їхнє прізвище. Пізніше попередили можли-
вий варіант фотографування бюлетеня з допомогою 
мобільного телефону, як доказ факту підтримки свого 
кандидата. Про таку «заготовку» також згадувалося 
на прес-конференції. Тому, входячи до кімнати для 
голосування, депутати спершу здавали мобільний, а 
тоді вже отримували бюлетені.

 Результати голосування свідчать: Григорія За-
болотного підтримали представники всіх фракцій, 
зокрема й БЮТ. Керівник обласної організації партії 
«Батьківщина» Олена Вітенко не приховувала розча-
рування. Аналітики прогнозували, що після розколу 
серед представників БЮТ в облраді може з’явитися 
ще одна фракція. Її основу становитимуть ті, хто вже 
на першому зібранні пішов своїм шляхом. Таких при-
близно 20 депутатів. 

До речі, у виборчому списку БЮТ не залишилося 
жодного запасного «гравця», не знайдеться заміни 
навіть для двох депутатів, водночас обраних народ-
ними депутатами України, — згаданої Олени Вітенко і 
директора державного підприємства «Немирівський 
спиртозавод» Степана Глуся.

На прикладі Вінницької області моделювався 
один із варіантів всеукраїнського сценарію, за яким 
соціалістам вигідно йти на компроміс з НСНУ, аби 
отримати провідні посади. Вінницька ситуація була 
досить показовою для країни на той момент, бо у се-
редовищі партійних керівників та політологів цю об-
ласть вважають своєрідним індикатором загально-
української ситуації.

Голова Вінницької обласної ради Заболотний 
Григорій Михайлович народився 6 січня 1952 р. в 
с. Кидрасівка Бершадського району Вінницької об-
ласті. Освіта вища, у 1981 р. закінчив Уманський 
сільськогосподарський інститут, за фахом — уче-
ний-агроном. Кандидат сільськогосподарських наук, 
професор. Заслужений працівник сільського госпо-
дарства України. Нагороджений Почесною грамо-
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тою Кабінету Міністрів України. Обраний на посаду 
вперше.  

Найголовнішим серед пріоритетів у діяльності го-
лови обласної ради визначено повсюдне утвердження 
місцевого самоврядування, суттєве поліпшення його 
матеріальної бази, фінансова самостійність та само-
достатність територіальних громад, урегулювання 
міжбюджетних відносин, чітка визначеність у розпо-
ділі повноважень і ресурсів між органами влади різ-
них рівнів. Серед завдань Голови — подолання байду-
жості мешканців і керівників територіальних громад 
до суспільних справ, виховання активної громадської 
позиції, повсюдний розвиток ініціативи та залучення 
до розв’язання життєво важливих місцевих проблем 
якомога ширшої кількості населення. Враховуючи, 
що в області майже 60 % голів усіх рівнів рад — но-
вообрані, за ініціативою голови облради проведено 
навчання голів сільських рад, голів постійних комісій 
з питань бюджету районних рад та інших категорій 
працівників місцевого самоврядування.

Разом із облдержадміністрацією Голова завер-
шує розроблення Програми стратегічного розвитку 
області на 2007 та наступні роки. Характерною осо-
бливістю цієї Програми, яка докорінно відрізняється 
від попередніх регіональних соціально-економічних 
програм, є те, що за ініціативою Голови обласної 
ради до її формування залучено не тільки фахівців 
управлінь облдержадміністрації, а й широкий загал 
депутатів облради, науковців, економістів, працівни-
ків охорони здоров’я, освіти, культури та інших галу-
зей.

Показовим у діяльності облради є організація 
спільних із облдержадміністрацією заходів та участь 
у них. Уже традиційними стали виїзні засідання пре-
зидії облради за участю керівників профільних управ-
лінь ОДА, спільні виїзди засідання Координаційної 
ради з питань місцевого самоврядування при голові 
облради та Колегії при голові ОДА, проведення на-
уково-практичних конференцій, круглих столів з 
питань розвитку місцевого самоврядування, запро-
вадження депутатських днів, спільна участь у єдиних 
днях інформування населення області.

Голова Вінницької обласної держадміністра-
ції (ОДА) Домбровський Олександр Георгійович 
народився 7 липня 1962 р. в м. Калинівка Вінницької 
області. У 1990 р. закінчив аспірантуру та працював 
науковим співробітником науково-дослідної час-
тини кафедри Вінницького політехнічного інституту. 
Протягом 1990–1991 рр. очолював відділ зовнішньо-
економічних досліджень Вінницького міського цент ру 
НТТМ. Згодом був призначений директором зовніш-
ньоторговельної фірми підприємства «Центр». З 
1995 р. — президент акціонерного товариства 
«Подільський центр ділового співробітництва». У 
наступ ні роки — директор підрозділу «Філіал № 2» 
виробничого об’єднання «Південний машинобудів-
ний завод ім. О. М. Макарова». У 1998 р. був обраний 
депутатом Вінницької міської ради, очолював по-
стійну комісію з питань промисловості, будівництва, 
транспорту та зв’язку. З квітня 2002 р. — Вінницький 
міський голова. У 2004 р. визнаний переможцем у 
номінаціях «Людина року» та «Мер року». У лютому 
2005 р. призна чений головою Вінницької обласної 
державної адміністрації.

Коровій Валерій Вікторович — заступник 
голови ОДА з економічних питань. Народився 
10 листопада 1964 р. у смт Тростянець Вінницької 
області. Освіта вища, у 1989 р. закінчив Вінницьку 
філію Української сільськогосподарської академії, 
за фахом — економіст-організатор. Кандидатська 
дисерта ція «Конкуренція як умова ефективної діяль-
ності підприємств в умовах ринкової економіки». Пра-
цював начальником управління економіки Вінницької 
облдержадміністрації. З 2000 р. — заступник Голови 
Вінницької облдержадміністрації.

Жердецький Василь Федорович — заступник 
голови ОДА з питань освіти і науки. Народився 
4 листопада 1949 р. в с. Гарячківці Крижопільського 
району Вінницької області. Закінчив Одеський інже-
нерно-будівельний інститут. З 1975 до 2005 р. працю-
вав у обласному підприємстві теплових мереж «Він-
ницятепломережа», з жовтня 2005 р. — генеральний 
директор комунального підприємства Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплоенерго». У червні 
2006 р. призначений заступником голови Він ницької 
обласної державної адміністрації.

Спірідонова Любов Михайлівна — заступник 
голови ОДА з соціально-гуманітарних питань. 
Народилася 11 квітня 1962 р. в с. Стіна Томашпіль-
ського району Вінницької області. У 1984 р. закінчила 
Хмельницьке педагогічне училище. У 1991 р. за-
кінчила Одеський державний педагогічний інститут 
ім. К. Д. Ушинського. У 2001 р. закінчила Одеський 
філіал Української Академії державного управління 
при Президентові України. Трудову діяльність розпо-
чала в 1979 р. старшою піонервожатою Томашпіль-
ської середньої школи. У 1982 р. була переведена на 
роботу культорганізатора, пізніше методиста Томаш-
пільського районного Будинку піонерів. З 1988 р. 
працювала в Томашпільському райкомі комсомолу. 
З липня 1994 р. по березень 2005 р. працювала за-
ступником голови Томашпільської районної держав-
ної адміністрації з соціально-гуманітарних питань. У 
лютому 2007 р. призначена заступником голови Він-
ницької обласної державної адміністрації.

Черній Василь Васильович — заступник го-
лови ОДА з питань агропромислового комплексу. 
Народився 3 листопада 1959 р. в с. Ванжулів Лано-
вецького району Тернопільської області. У 1981 р. 
закінчив Уманський сільськогосподарський інститут 
ім. О. М. Горького за спеціальністю вчений-агроном. 
Після закінчення інституту працював агрономом ра-
йонної станції захисту рослин в смт. Ланівці Терно-
пільської області. Закінчив аспірантуру при Україн-
ському науково-дослідному інституті УААН. З 1992 р. 
по 1998 р. — директор Подільської дослідної станції 
інституту садівництва Української Академії аграрних 
наук. З лютого 1998 р. по грудень 1999 р. очолював 
Липовецьку райдержадміністрацію Вінницької об-
ласті. З грудня 1999 р. — начальник головного управ-
ління сільського господарства і продовольства обл-
держадміністрації, а з серпня 2005 р. — начальник 
головного управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації. У червні 2006 р. призначений 
заступником голови Вінницької облдержадміністра-
ції з питань агропромислового комплексу.

У Вінницькій міській раді простежується схожа до 
обласної ради ситуація. У міській раді БЮТівці поступи-
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лися посадою секретаря ради представнику від НСНУ 
Сергію Моргунову, хоча, зважаючи на свою більшість 
(27 з 50 депутатів), могли наполягати на своїй кандида-
турі. Вибори секретаря міської ради у вінницькій пресі 
навіть назвали «формуванням партії вінничан».

Вибори секретаря ради були по-радянському 
безальтернативними. Право на внесення канди-
датур, згідно з законом, мав лише міський голова. 
Міський голова запропонував підтримати свого од-
нопартійця Сергія Моргунова. Вибори та звільнення 
секретаря міської ради, згідно із законодавством, 
проходять у режимі таємного голосування. Під час 
голосування повторився сценарій обласної ради — 
депутати при вході до приміщення для голосування 
залишали мобільні телефони міліціонерам. Резуль-
тати голосування підтвердили дипломатичні таланти 
голови міської ради. За Сергія Моргунова проголо-
сував 41 депутат із 48, 5 — проти і 2 утрималися.

Що стосується розподілу депутатських комісій, 
то ситуація тут така: представники НСНУ головують у 
Комісії з питань прав людини, законності, депутатсь-
кої діяльності і етики та Комісії з питань освіти, мо-
лоді, культури і спорту. Представники БЮТ очолили 
комісії з питань містобудування, будівництва, зе-
мельних відносин та охорони природи; комунальної 
власності та житлово-комунального господарства; 
планування, фінансів, бюджету та соціально-еконо-
мічного розвитку. Комісія з питань промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 
дісталася партії «Віче», а Комісію з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту населення очолила 
представниця ПР. 

Цікавим залишається той факт, що депутати Він-
ницької районної ради тільки з третьої спроби обрали 
собі голову районної ради, оскільки проблемою для 
них було саме голосування: половина складу ради 
належить до «Батьківщини», а для затвердження по-
сади необхідно 51 %, яких у раді не вистачало. Де-
путати Барської районної ради зуміли обрати голову 
тільки з шостої спроби.

Неабиякого резонансу набуло рішення Вінниць-
кої міської ради про урізання повноважень районних 
рад у місті. «Міський голова — цар міста?», «Ні — зни-
щенню районів!» — такими гаслами 25 травня зу-
стріли люди чергову сесію міськради. Привід — рі-
шення міськради про позбавлення районних рад 
низки повноважень. І не дивно, що найбільше обу-
рюються БЮТівці, адже всі три районні ради в місті 
Вінниці очолили саме вони. Члени фракції від Старо-
міської районної ради навіть звернулися з відкритим 
листом до свого лідера Юлії Тимошенко. 

«Районні ради залишилися без будь-яких повно-
важень, — говорить Руслан Імереллі, депутат Ле-
нінської райради від БЮТу. — Єдине — це закупка 
твердого палива, електроенергії та вивіз сміття. 
Уся решта повноважень, які у нас були, а це і соці-
альний захист, територіальні центри, квартальні ко-
мітети, — все це іде під юрисдикцію міськради. Це 
перший крок. Потім депутати не зможуть виконувати 
свої прямі обов’язки? І через півроку можуть взагалі 
розформувати районні ради і депутатський корпус як 
непотрібні». 

Міська рада вважає, що депутатам районних рад 
немає чого хвилюватися: «Вони ще нічого не зро-

били, а вже хвилюються, що повноваження заби-
рають, — висловив свою особисту думку секретар 
міськради Сергій Моргунов. — Але якщо говорити 
правду, то ми керувалися законами про місцеве са-
моврядування України і передали районним радам 
повноваження, які є в їхній компетенції, і за які вони 
відповідали у минулих скликаннях».

 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
«ЦЕНТР  — РЕГІОН»

Вінницька область представлена у Верховній Раді 
таким чином:

• Партія регіонів — 3 депутати (2 депутати —  Воло-
димир Слободянюк, Григорій Калетник — маю ть 
громадські приймальні у Вінниці та в деяких ра-
йонних центрах області, проводять регулярні 
зустрі чі з виборцями, та  звітують про свою ро-
боту через ЗМІ. Про діяльність Ігоря Кальніченка 
на теренах області інформації немає).

• Народний Союз «Наша Україна» — 2 депутати 
(Петро Порошенко та Микола Одайник з’явля-
ються в області час від часу; системної роботи не 
відчувається, зокрема, з боку останнього).

• Блок Юлії Тимошенко — 2 депутати (Олена Ві-
тенко має громадську приймальню у Вінниці та 
більш-менш регулярно відвідує райони області). 

• Соціалістична партія України — 1 депутат (Іван 
Бондарчук має громадську приймальну, постійно 
спілкується з виборцями як особисто, так і через 
ЗМІ).

У найближчих планах Івана Бондарчука — орга-
нізувати позапартійну фракцію земляків-вінничан, 
аби спільними зусиллями лобіювати потрібні Віннич-
чині питання. Це справи столичні, парламентські. У 
Вінниці ж Іван Бондарчук активно проводить зустрічі 
з виборцями — кожного першого понеділка місяця 
(з 10.00) у приміщенні облдержадміністрації та за 
графіком — у районах області. Крім того, щодня з 
9.00 у громадській приймальні Бондарчука працю-
ють його помічники (вул. Соборна, 50, к. 402).

Протягом року в області побували народні депу-
тати Степан Глусь, Олена Вітенко, Микола Томенко, 
Володимир Яворівський (БЮТ); Анатолій Матвієнко 
(УРП «Собор»); І.Бондарчук (СПУ); Анатолій Анте-
мюк, Володимир Слободянюк, Григорій Калетник 
(ПРУ); Лесь Танюк, Василь Куйбіда (НРУ), які взяли 
участь у конференціях своїх партій, провели прес-
конференції та особисті прийоми громадян, висло-
вили своє бачення суспільно-політичних процесів в 
Україні та регіоні. 

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

Ще декілька років тому серед населення об-
ласті панувала думка про те, що елітою області є її 
вихідці — відомі політики, які працюють та мають 
великий бізнес у столиці України і час від часу при-
їздять до Вінниці, але чим довше політик перебуває 
поза межа ми області, тим менше його хвилюють 
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пробле ми місцевого населення, а відповідно і ефек-
тивність їхнього вирішення. Що ж стосується місце-
вого керівництва, то воно є доступнішим та ефектив-
нішим у вирішенні проблем. 

Сьогоднішні перші люди області, зокрема Голова 
Вінницької обласної державної адміністрації Олек-
сандр Домбровський, не тільки словом, а й ділом пе-
реконали вінничан у тому, що не проміняють область 
на столицю. 

Петро Порошенко — народний депутат України, 
голова комітету ВРУ з питань фінансів і банківської ді-
яльності, керівник групи з міжпарламентських зв’яз-
ків з Республікою Молдова, голова правління Бла-
годійного фонду Петра Порошенка. Вінниччина для 
українців асоціюється із «територією Порошенка». 
Він ницька кондитерська фабрика в народі назива-
ється «імені Порошенка». Більшість своїх візитів на 
Вінниччину Петро Олексійович поєднує з такими 
справами, як участь у спільних заходах вінницького 
обласного керівництва та у засіданнях партії. Так, 
1 червня 2006 р. у м. Жмеринка відбулося урочисте 
відкриття обласного реабілітаційного соціально-
психо логічного центру для дітей, позбавлених бать-
ківської опіки, за участю згаданих вище осіб.

Микола Катеринчук — народний депутат Укра-
їни, виходець із Вінницької області, приїздить не 
дуже часто, що можна пояснити великим обсягом 
роботи у Києві, а також відсутністю великого бізнесу 
в області.

Григорій Калетник — народний депутат Укра-
їни від Партії регіонів. Ставлення до нього в області 
неоднозначне, оскільки він змінив не одну політичну 
силу, щоб не втратити свого депутатського мандату, 
роблячи ставки на більш прохідну політичну силу. Що 
стосується його односельчан, то вони задоволені 
тим, що мають земляка-депутата, адже ямпільчани, 
на відміну від інших районів, вже газифіковані, чим і 
завдячують депутатові. 

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ 

В області станом на 1 лютого 2007 р. зареєстро-
вано 120 обласних організацій політичних партій. 
Більшість із них були зареєстровані у передвибор-
чий період і через відсутність фінансування, чіткої 
організаційної структури, виразних ідеологічних за-
сад існують формально, а після завершення вибор-
чої кампанії практично припинили свою діяльність 
(«Третя сила», «Еко + 25%», «Відродження», «Нова 
сила» тощо). Такими, що мають вплив на суспільно-
політичні процеси регіону в післявиборчий період, 
є обласні організації: СПУ — понад 14 тис. членів, 
ПР — 19 тис., ВО «Батьківщина» — 16,6 тис., НСНУ — 
10 тис., КПУ — до 6 тис.

У середовищі політичних партій Вінниччини ще 
протягом тривалого часу після встановлення офіцій-
них результатів виборів тривали обговорення та оці-
нюваня проведеної виборчої кампанії, проходило 
уточнення та перереєстрація членів партії, пошук 
альтернативних джерел фінансування. У цьому кон-
тексті швидко активізували свою роботу обласні ор-
ганізації ВО «Батьківщини», ПР, СПУ. 

Протягом звітного періоду суспільно-політичне 
життя області активізувалося завдяки проведенню 
провідними політичними партіями своїх конференцій, 
зборів та приїзду на Вінниччину окремих народних де-
путатів з інформаційними повідомленнями та висту-
пами перед населенням у ЗМІ стосовно свого бачення 
суспільно-політичних процесів в Україні та регіоні. 

У Вінницькій обласній партійній організації 
ВО «Батьківщина» спостерігалося протистояння між 
попереднім та новим керівництвом. 1 жовтня 2006 р. 
відбулася звітно-виборча конференція обласної ор-
ганізації, на якій головою було обрано О. Денисюка. 
У роботі конференції також узяв участь народний де-
путат України Степан Глусь, який 13, 25 та 27 жовтня 
провів особисті прийоми громадян та зустрічі в ра-
йонних центрах області.

6 жовтня 2006 р. у Вінницькому прес-клубі відбу-
лася прес-конференція заступника голови ради об-
ласної організації політичної партії «Народний Союз 
“Наша Україна”» (НСНУ) та керівника виконкому 
обласної організації В. Королькової щодо рішення 
партії про перехід в опозицію до урядової коаліції. 
14 жовтня відбулася V конференція НСНУ, на якій об-
говорювалися питання роботи організації, активізації 
процесу створення партійних громадських прийма-
лень у районах області, проведення роз’яснювальної 
роботи серед населення щодо питань, пов’язаних 
з НАТО, ЄС та СОТ. Учасники конференції ухвалили 
рішення про участь партії у Коаліції національної єд-
ності до тексту Угоди про створення Коаліції націо-
нальної єдності та надання гарантій виконання цих 
положень (інакше буде підтримана позиція про пере-
хід партії в опозицію).

У жовтні у м. Вінниці відбулася ХХІ конференція 
обласної організації УРП «Собор». У роботі конфе-
ренції взяв участь та виступив голова партії, народ-
ний депутат України А. Матвієнко, який зробив осно-
вний акцент на питаннях пошуку шляхів до об’єд-
нання правих та правоцентристських політичних сил, 
створення широкої парламентської коаліції, якісного 
підбору членів партії.

Під час Х конференції обласного відділення Партії 
регіонів, в якій взяли участь народні депутати України 
Анатолій Антемюк, Володимир Слободянюк, Григо-
рій Калетник, основний акцент вони робили на ана-
лізі суспільно-політичної ситуації як в Україні, так і в 
області. Обговорювалися завдання щодо посилення 
партійного впливу на вирішення проблем соціально-
економічного розвитку регіону. За результатами ро-
боти конференції ухвалено рішення щодо посилення 
роботи депутатських фракцій та груп, сприяння ви-
конанню завдань соціально-економічного розвитку 
Вінницької області.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА

Основні проблеми, на яких зосереджувала увагу 
влада області, можна зарахувати до різних сфер, зо-
крема до соціальної, економічної, культурної, про-
мислової та інших. Неабияку роль керівництво об-
ласті відводило залученню іноземних інвестицій. 
Станом на 1 січня 2007 р. з початку інвестування в 
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економіку області залучено 92,9 млн дол. США пря-
мих іноземних інвестицій, що на 17,4 % більше, ніж 
було на початок 2006 р.

У 2006 р. обсяг залучених в економіку області 
прямих іноземних інвестицій становив майже 
14 млн дол. США.

Основними галузями економіки, до яких надійшли 
іноземні інвестиції, залишаються: харчова та пере-
робна промисловість (34,1 %), хімічна (23 %), оптова 
торгівля (19,5 %), сільське господарство (14 %).

Найбільші обсяги іноземних інвестицій внесено 
в економіку таких регіонів: м. Вінниця — 31,5 млн 
дол. США (36 % від загального обсягу), Вінницький 
район — 19,5 млн дол. США (22,3 %), м. Ладижин — 
11,6 млн дол. США (13,2 %), Барський район — 
5,6 млн дол. США (6,4 %).

Протягом 2006 р. на ринку праці області перева-
жали позитивні тенденції. Значною мірою цьому про-
цесу сприяло успішне виконання встановлених на 
2006 р. завдань зі створення робочих місць. Рівень 
виконання визначеного в області річного завдання 
становив 155 % — створено майже 38 тис. робочих 
місць, укомплектованих кваліфікованою робочою си-
лою.

Позитивний вплив мала реалізація заходів щодо 
легалізації в області тіньової зайнятості населення, в 
результаті чого виявлено численні факти неоформ-
лення належним чином трудових відносин між на-
йманими працівниками та суб’єктами господарської 
діяльності у різних галузях економіки, здійснення 
торговельної діяльності без державної реєстрації та 
деякі інші порушення чинного законодавства. Усу-
нення цих порушень сприяли збільшенню рівня офі-
ційної зайнятості населення, посиленню соціального 
захисту населення, погашенню заборгованості із за-
робітної плати, збільшенню надходжень до місцевих 
бюджетів.

В області запроваджувалися активні форми 
сприяння зайнятості, якими охоплено 81,1 тис. не-
зайнятих осіб, або 69,5 % їх чисельності на обліку в 
службі зайнятості, що за результативністю дорів-
нює 3-му місцю серед регіонів України (у 2005 р. — 
78,8 тис. осіб та 64,7 %). У тому числі пра це влашто вано 
46,3 тис. незайнятих громадян, що на 2,2 тис. більше, 
ніж у 2005 р. При цьому до продуктивної праці 
по верну лося 20,3 тис. сільських безробітних (за 
2005 р. — 18,2 тис.). До професійної підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації долучено 
8,9 тис. безробітних, що на 0,3 тис. більше, ніж у 
2005 р. Рівень виконання завдання — 102 %. Забез-
печено тимчасову трудову діяльність 25,9 тис. неза-
йнятих громадян на оплачуваних громадських робо-
тах. 

Протягом минулого року було введено в дію 
4 школи — у мікрорайоні Пирогово у Вінниці на 
420 учнівських місць, у районному центрі Тростя-
нець — на 640 місць, у селах — Носівці Гайсинського 
району, Славне Липовецького району на 150 місць. 
Вінницька область є єдиною в Україні, де протягом 
року відкрито 4 нових школи, адже в більшості облас-
тей йде тенденція до їх закриття або скорочення.

У 2006 р. в області введено понад 1 300 км газових 
мереж. На це було витрачено 138 млн грн. Цікавою є 
структура вкладених коштів: державний бюджет — 

16 млн грн, обласний бюджет — 12 млн, решта — це 
кошти людей. Проведено газопровід у такі населені 
пункти, як Антонівка, Ходаки, Слобода Ходацька 
Барського району, Стодульці Жмеринського району, 
Медвідка і Лаврівка Вінницького району, Кіблич і Ме-
лешків Гайсинського району, Пустоха, Пиковець, Ру-
банка та Юрівка Козятинського району, Сокілець Не-
мирівського району, Погребище Друге та Черемошне 
Погребищенського району, Степанівка Теплицького 
району, Суворовське та Холодівка Тульчинського ра-
йону, Сьомаки і Сербанівка Хмільницького району та 
ряд інших населених пунктів.

Поряд із нарощуванням темпів газифікації влада 
Вінниччини шукає енергетичний замінник, адже ціна 
на газ зростає, і займається кількома проектами, що 
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Мал. 1.
Галузева структура іноземних 

інвестицій залучених в еко-
номіку Вінницької області на 

01.10.2006 року, млн дол.США.

Мал. 2.
Стан виконання програми

зайнятості в частині створення 
нових робочих місць.
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стосуються альтернативної енергетики та енергоз-
береження на відновлювальних джерелах енергії. У 
2006 р. встановлено дві котельні установки у сіль-
ських школах, що працюють на тюкованій соломі:
7 установок на нетрадиційному паливі (солома, від-
ходи деревини, соняшникове лушпиння) вже ефек-
тивно працюють. Альтернативні джерела енергоз-
береження вже діють в Мурованокуриловецькому та 
Липовецькому районах.

Досить важливою проблемою для вінничан стала 
молочна війна між Україною та Росією, в якій най-
більше постраждали селяни регіонів. Влада області 
шукала різні способи, аби зрушити з мертвої точки 
цю проблему, адже Вінницька область — це область 
передусім аграрна.

На дещо інших проблемах акцентувала свою 
увагу місцева влада. Аналіз передвиборної програми 
сьогоднішнього міського голови Вінниці Володимира 
Гройсмана, який зосереджує  увагу та реалізовує 
свою програму відповідно до передвиборних обіця-
нок, свідчить, що фактично усі пункти програми або 
вже виконуються, або ж перебувають у процесі роз-
роблення і планування. Володимир Гройсман очолив 
рейтинг найуспішніших мерів нашої держави за під-
сумками анкетування, проведеного Комітетом ви-
борців України. 

У рамках проекту «Економічний розвиток міст 
України», що фінансується USAID, експертною гру-
пою та представниками громади, було розроблено та 
на засіданні міської ради затверджено Стратегічний 
план економічного розвитку міста Вінниці, який фор-
мує перспективу розвитку території, включає основні 
заходи економічного розвитку та сприяє системі залу-
чення іноземних інвесторів. Наступним містом-реци-
пієнтом програми стало місто Могилів-Подільський.

У рамках впровадження етапів виконання Стра-
тегічного плану економічного розвитку міста Вінниці 
за технічної форми підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» реалізоване впровадження моделі 
електронного врядування в межах територіальної 

громади м. Вінниці, що сприяє демократизації про-
цесів та формуванню механізмів доступу громад-
ськості до регуляторної та самоврядної політики міс-
цевої влади. 

Протягом року було вирішено ряд нагальних про-
блем вінничан: 

• Освітлення вулиць із встановленням нових ламп, 
що заощаджують електроенергію.

• Капітальний ремонт вулиць та доріг. У липні 2006 р. 
розпочався капітальний ремонт основних ву-
лиць міста. Конкурс на його виконання виграло 
вінницьке підприємство «Агропромшляхбудінду-
стрія», його працівники застосовують перевірену в 
Європі технологію ремонту доріг — щебнево-мас-
тичний асфальт, що дає змогу збільшити термін 
експлуатації доріг у 2–3 рази. До кінця 2006 р. було 
відремонтовано 25 км, на що витрачено 20 млн грн 
із муніципального займу. 

• Заміна старої трамвайної колії на «оксамитову» 
на вул. Соборній здійснюється за наміченим 
планом, і до 20 жовтня роботи планується завер-
шити.

• Встановлення обладнання на 28 дитячих майдан-
чиках.

• Ліквідація 155 стихійних сміттєзвалищ.
• Встановлення 250 металевих смітників на троту-

арах для покращення санітарного стану території 
міста.

• Покращення санітарного стану міста в поточному 
році завдяки закупівлі і розміщенню 780 пластма-
сових євроконтейнерів і 9 нових сміттєвозів.

• Введення нової тролейбусної лінії «Ринок “Уро-
жай” — Аграрний університет» довжиною 3,8 км.

Окрім вищезгаданих проблем, на яких зосере-
дила увагу влада міста Вінниці, були й інші, до яких 
місцеве населення поставилося по-різному. Неаби-
якого розмаху набула проблема ліквідації стихійних 
ринків і «організованих ринків» у центрі міста, які вже 
не один рік є «візитною карткою» міста. На думку тор-
говців, міська рада вирішила не чекати створення 
нових місць для торгівлі, тому силами міліції була 
проведена операція з виселення торговців з вулиць. 
31 травня «стихійники», протестуючи проти сесії 
міськради про ліквідацію 27 майданчиків стихійної 
торгівлі по всьому місту, вийшли на вулиці міста та 
перекрили рух транспорту на проспекті Коцюбинсь-
кого і вулиці 50-річчя Перемоги. А ближче до вечора 
в центрі, біля міської ради, лунали навіть погрози, 
що перекриють залізничні колії, тоді скандал набере 
міжнародного масштабу. Але до цього не дійшло. Мі-
ліція заполонила проспект Коцюбинського, щоб не 
допустити торгівлі. Протистояння міської влади та 
торговців розпочалося. 

Кілька днів міліціонери чергували вздовж вулиці 
Коцюбинського, перешкоджаючи торговцям знову 
зайняти місця, а працівники зеленого господарства 
поспіхом перекопували землю і саджали квіти, аби 
обгородити проспект. Заступник міського голови 
Анатолій Ворона пообіцяв, що нові робочі місця бу-
дуть створені протягом 3 місяців. Як результат — по-
над 500 торговців вийшли на вулицю і зупинили рух 
транспорту на кілька годин, а біля міської ради по-
стійно перебували групи пікетників. Але в цій про-

Мал. 3.
Введення в експлуатацію 

газових мереж, км.
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блемі був і інший аспект, який певною мірою став 
каталізатором змін із вирішення болючого питання 
для вінничан — стихійних ринків. Зокрема, жителі 
багатоповерхових будинків, що знаходяться поруч із 
ринком, а також представник комітету захисту прав 
власників житла від правозахисної громадської орга-
нізації «Аза» Лариса Правосудова, назвали проблему 
ринків під багатоповерхівками проблемою «Тита-
ніка», адже «ракушки» для торгівлі вже заповнили усі 
можливі проїзди, а найголовніше те, що вони стоять 
на пожежних гідрантах. Жодна пожежна драбина не 
досягає будинку з проспекту, під’їзди блоковані кон-
тейнерами для торгівлі.

«Ми очікували будь-якої реакції, — коментує си-
туацію міський голова Володимир Гройсман, — я 
не хочу, щоб вважали, що Вінниця — це суцільний 
базар. У нас є дві категорії стихійної торгівлі: з рук у 
невстановлених місцях — це тротуари, зелені зони, 
паркани і «ракушки». Проблема торгівлі з рук має 
бути вирішена найближчим часом, і ми ухвалили рі-
шення заборонити її. Я хочу, щоб наші тротуари були 
вільні, і щоб люди могли нормально по них ходити. 
Інша справа — «ракушки», які розміщені по всьому 
місту, в тому числі, і на проспекті Коцюбинського. Їх 
переведемо на Муніципальний ринок, коли завер-
шимо його будівництво. Ми для торгуючих повинні 
створити альтернативу, щоб їм було вигідно перейти, 
і ми її створимо. 

Отже ми зробимо проспект таким, який він був 
10–15 років тому. Більшість вінничан сьогодні підтри-
мують дії влади і, більше того, ми всі хочемо, щоб 
наше місто було чистим. Я впевнений, що ми діємо у 
правильному напрямку».

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

Вінницька обласна рада вирішила провести гро-
мадські слухання щодо бюджету регіону на 2007 р. 
Слухання відбулися у другій декаді грудня, і це, на 
думку керівників області, дало змогу облраді зробити 
бюджетний процес більш прозорим і зрозумілим.

«Люди повинні знати, на що витрачають їхні 
гроші, яку суму область може витратити на охорону 
здоров’я й на які саме статті: харчування хворих, ліки 
або купівлю рентгенівського апарату, устаткування, 
що не оновлювалося 15 років». Наразі над проектом 
обласного бюджету 2007 р. працює робоча група із 
представників виконавчої влади, органів самовряду-
вання, бізнесу, економістів провідних вінницьких ву-
зів. Робоча група на підставі контрольних цифр, на-
даних області Міністерством фінансів, напрацювала 
пропозиції з основ дохідної й видаткової частин обл-
бюджету 2007 р., а також критичні документи щодо 
негативних тенденцій, які будуть винесені на громад-
ські слухання й дадуть змогу оптимізувати форму-
вання основного фінансового документа області на 
наступний рік. До речі, на громадські слухання будуть 
запрошені керівники районних рад і держадміністра-
цій, мери міст області.

1 грудня 2006 р. Вінницький міський голова Воло-
димир Гройсман затвердив своїм розпорядженням 
«Кодекс поведінки службовців місцевого самовря-
дування Вінницької міської ради». За його словами, 

«такий крок допоможе підвищити рівень довіри горо-
дян до міської влади, а також посилити персональну 
відповідальність працівників мерії за належне вико-
нання професійних обов’язків». Мер переконаний: 
«Після введення в дію цього документа, порушень 
ділової та професійної етики серед державних служ-
бовців буде менше, робота міськради стане більш 
відкритою й прозорою. А в міськраді залишаться ті 
службовці, які можуть і хочуть працювати з людьми 
по-людськи». Загалом же Кодекс розроблений на 
основі «Загальних правил поведінки державного 
службовця» і є обов’язковим для всіх чиновників Він-
ницької міської ради. Відтепер кожен службовець 
мерії позбавлений права грубіянити відвідувачу, бо 
зобов’язаний «виявляти щиру зацікавленість, добро-
зичливість стосовно громадян та колег, бути корек-
тним під час отримання інформації, використовувати 
її, сповідуючи принцип конфіденційності, щоб не за-
шкодити громадянам». Окрім того, кожного чинов-
ника тепер суворо питатимуть про якість розгляду 
звернень громадян і відслідковуватимуть, аби із цим 
розглядом не зволікали. Цікаво й те, що чиновникам 
у Кодексі рекомендується вести здоровий спосіб 
життя, підтримувати фізичну та психологічну форму 
«…бути врівноваженим та спокійним, не допускати 
проявів неввічливості та неуважності».

Вінницьким чиновникам категорично заборо-
нено під час спілкування принижувати відвідувачів, 
підставляти під удар репутацію колег та городян, 
надавати комусь незаконні привілеї, брати хабарі 
чи подарунки. А ще службовці позбавлені права за-
пізнюватися на роботу, ділові зустрічі та порушувати 
діловий стиль в одязі. За порушення норм поведінки, 
передбачених цим Кодексом, службовці міської ради 
нестимуть відповідальність, передбачену законодав-
ством. Рішення про покарання винних прийматиме 
міська Комісія з питань етики в 10-денний термін. 
Саме вона буде розглядати скарги на некоректну по-
ведінку державних службовців, залучатиме свідків, а 
також розглядатиме спростовуючі документи. Якщо 
чиновник двічі порушив Кодекс, йому оголошується 
попередження. Ще раз — догана. Якщо ж у служ-
бовця більше трьох доведених грубих порушень, Ко-
місія з етики має право внести пропозицію про звіль-
нення службовця.

Досить ефективною та відкритою для громадсь-
кості є робота голови обласної ради. Щомісяця, 
першої та третьої середи, голова Григорій Забо-
лотний проводить особистий прийом громадян. 
Найбільше звернень — з питань газифікації, зе-
мельних і майнових паїв, матеріальної допомоги. 
Варто зазначити, що зростає кількість колективних 
звернень, які стосуються реконструкції доріг, об-
лаштування громадських місць, ремонту шкіл. А це 
є свідченням росту суспільної свідомості. Прийом 
громадян проходив із залученням юристів юри-
дичного відділу обласної Ради, представників за-
собів масової інформації. Рішенням обласної Ради 
введено нову форму спілкування — виїзні прийоми 
громадян у районах. 

Кожної другої та четвертої середи місяця особис-
тий прийом громадян проводить заступник голови 
обласної Ради Віктор Вікалюк. Найбільше звернень 
з питань допомоги у вирішенні питань матеріаль-
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ного забезпечення, працевлаштування, газифікації, 
оренди земельних та майнових паїв. Кожне звер-
нення було розглянуте, і було поставлене завдання 
перед відповідними службами для виконання у за-
значений строк.

КОРУПЦІЯ 

Одразу після встановлення офіційних результатів 
голосування обрані голови міських, сільських та се-
лищних рад приступили до виконання своїх профе-
сійних обов’язків. Кожен з них до того обіймав певну 
посаду, а за чинним законом протягом місяця з дня 
офіційного оприлюднення результатів голосування 
мусить звільнитися. 11 квітня 2006 р. відбулася сесія 
Жмеринської міської ради, на якій Віктора Жереб-
нюка було оголошено міським головою, після чого 
він прийняв присягу і став державним службовцем. 
Але протягом місяця він так і не написав заяви на 
звільнення та до кінця року поєднував посади мера 
та голови наглядової ради закритого акціонерного 
товариства «Жмеринський тютюново-ферментний 
завод».

 Наприкінці 2006 р. проти нього було від-
крито справу. Суддя Жмеринського міського суду 
Л. Ю. Синько ухвалила рішення щодо «достроко-
вого припинення повноваження міського голови», 
Вінницький обласний апеляційний суд ухвалив і ви-
знав рішення суду першої інстанції, але було пору-
шено процедуру самовідводу судді. Наразі справу 
повернуто на перегляд до першої інстанції, але вже 
до іншого міста, а ухвалу про усунення від виконання 
обов’язків скасовано. 

Окрім того, на період судового розгляду мер міста 
передав свої повноваження першому заступнику 
міського голови, порушивши цим чинне законодав-
ство, адже такі обов’язки має виконувати секретар. 
Незважаючи на ці всі судові баталії, міський голова 
продовжує виконувати свої обов’язки. 

Вияви хабарництва та корупційні справи протя-
гом останнього року перетворилися на невідчепний 
шлейф діяльності місцевої влади та керівників міс-
цевих підприємств. Оперативники УБОЗу затримали 
під час отримання хабара в сумі 18 тис. дол. США 
директора сільськогосподарського виробничого 
кооперативу в Калинівському районі. Солідну суму 
в доларах протягом останніх двох місяців чоловік 
вимагав у представників міжнародного релігійного 
благодійного фонду за надання письмової відмови 
від користування земельною ділянкою площею 
8,7 га. Зазначена ділянка, яка перебувала в оренді 
сільгосппідприємства, була необхідна фонду для 
створення центру реабілітації для алко- та наркоза-
лежних осіб, — розповів начальник УБОЗ УМВС пол-
ковник міліції Володимир Соляр. 

Після надходження оперативної інформації щодо 
нечистого на руку керівника «убозівці» провели ряд 
заходів, які дали змогу затримати зловмисника, коли 
він отримав пачку грошей зі зрадливою поміткою «ха-
бар». Все це відбувалося на території господарства. 
Директор ніяк не сподівався на такий перебіг подій. 
Тепер він перебуває під арештом у слідчому ізоля-
торі. За цим фактом прокуратурою Вінницької області 
порушено кримінальну справу за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України — одержання 
хабара в особливо великих розмірах. 

Співробітники відділу по боротьбі з економічними 
злочинами УМВС в області затримали «на гарячому» 
посадовця вінницької приватної фірми, яка займа-
лася виготовленням проектної документації. Про це 
повідомив керівник згаданого відділу УМВС підпол-
ковник міліції Юрій Черкес. Прискорення отримання 
таких документів, необхідних для зведення житло-
вого будинку, коштувало підприємству-замовнику 
30 тис. грн. Саме таку суму вимагав та отримав не-
чистий на руку посадовець. У момент отримання гро-
шей він був затриманий оперативниками. 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Протягом 2006 р. судова система в Україні, і зо-
крема на Вінниччині, не зазнала суттєвих змін для 
покращення та забезпечення прав громадян на 
судовий захист. Але й у цій сфері є певні позитивні 
зрушення. Так, з 1 червня стали доступними рішення 
Верховного Суду України, вищих спеціалізованих су-
дів, апеляційних та місцевих господарських судів, а з 
1 липня 2006 р. — рішення загальних місцевих судів. 
Рішення розміщуються на офіційному веб-порталі 
судової влади, а ведення єдиного державного реє-
стру судових рішень покладено на Державну судову 
адміністрацію України. Раніше особа, яка не брала 
участі у судовому процесі, але залежала від його 
результату, не могла ознайомлюватися з рішенням 
суду. Тепер це стало можливим.

На веб-сторінці немає жодних даних, за якими 
можна було б ідентифікувати людину: імен, прізвищ, 
адрес, номерів телефонів та номерів авто — замість 
цього застосовується цифрова символіка. А от пріз-
вище судді, імена посадових осіб, які, виконуючи свої 
повноваження, беруть участь у судовому процесі, за-
значаються. 

Більшість вінничан не звертається до суду, 
оскільки не знає самої процедуру звернення та ве-
дення справи, є частина таких, які впевнені, що рі-
шення суду буде несправедливим, бо суд від почат ку 
корумпований, до того ж сам судовий процес є доро-
говартісним, окрім того, судді мають низький мо-
ральний та професійний рівень. Але, незважаючи на 
ці перешкоди, що примушують населення звертатися 
в суд як до останньої інстанції, що встановить спра-
ведливість, тішить той факт, що українці все частіше 
почали відстоювати свої права в Європейському суді 
з прав людини. Зокрема справа двох вінничан має 
позитивну ухвалу. 

У квітні — травні 2006 р. у судах міста розгляда-
лися загалом політичні справи, а також ті, що сто-
сувалися виборів, офіційно встановлених резуль-
татів волевиявлення виборців. Першою, хто став 
на шлях боротьби з фальсифікацією, була НДП, до 
неї приєдналися представники партії «Віче», блоку 
Наталії Вітренко «Народна опозиція», блоку «Пора–
ПРП», партії «Третя сила», блоку Юрія Кармазіна і 
два кандидати на посаду мера — Костянтин Саркі-
сов, висунутий блоком Наталії Вітренко, та Сергій 
Щетинін, самовисуванець, в. о. директора «Хімп-
рома».
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13 квітня 2006 р. в обласному Апеляційному суді 
м. Вінниці розглядалася справа за позовом блоку 
«Не Так!» про перерахунок результатів голосування 
виборів до Вінницької міськради. 7 квітня три судді 
Ленінського районного суду м. Вінниці — Сало, 
Кроль та Механишин — прийняли свого роду сенса-
ційне рішення про «перерахування голосів виборців 
на виборах до міськради без врахування недійсних 
бюлетенів та голосів “проти всіх”». Іншими словами, 
на вимогу опозиційного блоку «Не Так!» суд зобов’я-
зав комісію визначати 3 % бар’єр від 166 тис., а не 
184 тис. міських виборців. Тобто 4,5 тисячі недійсних 
та 14 тисяч «проти всіх» голосів від загальної суми 
судді вирішили відкинути і рахувати за формулою 
«Не Так!» 

Три «переможці» виборів до міськради — БЮТ, 
«Наша Україна» та Соцпартія — оскаржили рішення 

райсуду в Апеляційному суді. У разі перерахунку всіх 
голосів «тимошенківці» та комуністи втратять по од-
ному мандату на користь «нетаківців», і цей преце-
дент може почати процедуру визнання виборів «не 
такими» по всій Україні. Колегія Вінницького облас-
ного Апеляційного суду на чолі з суддею Чуприною 
винесла пізно ввечері чіткий і однозначний вердикт: 
рішення Ленінського суду скасувати, апеляцію БЮТ, 
НСНУ і СПУ задовольнити, голоси виборчкому не пе-
рераховувати. 

Ще однією проблемою поствиборчого періоду 
стала «судова війна» між кандидатами на посади 
сільських, селищних та міських голів шляхом оскар-
ження результатів виборів. Основним методом такої 
боротьби стали рішення суду про перерахунок ви-
борчих бюлетенів відповідними виборчими комісі-
ями. 

ВИСНОВКИ

1. За результатами виборів до ВРУ у Вінницькій об-
ласті перемогли 6 політичних сил, більшість голо-
сів отримав Блок Юлії Тимошенко (33,39 %).

2. Перевага БЮТ у результаті виборів спостеріга-
ється і на місцевому рівні: більшість депутатів 
Він ницької обласної та міської ради є представ-
никами цього блоку.

3. Головами 27 районних рад обрано представників 
БЮТ — 9, НСНУ — 6, НП — 6, СПУ — 5, ПРУ — 1.

4. Незважаючи на перевагу БЮТ у більшості рад, на 
першій сесії Вінницької обласної ради більшістю 
голосів було обрано голову ради Григорія Забо-
лотного, представника СПУ, секретарем Вінниць-
кої міської ради було обрано представника НСНУ 
Сергія Моргунова.

5. Вінницька область представлена у Верховній 
Раді України таким чином: Партія регіонів — 3 де-
путати: Володимир Слободянюк, Григорій Ка-
летник, Ігор Кальніченко; Народний Союз «Наша 
Україна» — 2 депутати Петро Порошенко та Ми-
кола Одайник; БЮТ — Олена Вітенко та Сергій 
Глусь; СПУ — Іван Бондарчук.

6. В області станом на 1 лютого 2007 р. зареєстро-
вано 120 обласних організацій політичних партій. 
Більшість із них були зареєстровані у передви-
борчий період. Такими, що мають вплив на сус-
пільно-політичні процеси регіону в післявибор-
чий період, є обласні організації: СПУ — понад 
14 тис. членів, ПРУ — 19 тис., ВО «Батьківщина» — 
16,6 тис., НСНУ — 10 тис., КПУ — до 6 тис.

7. Протягом звітного періоду керівництво області 
акцентувало свою увагу на вирішенні таких пи-
тань: залучення іноземних інвестицій, створення 
нових робочих місць, газифікація області, будів-
ництво шкіл, впровадженні альтернативної енер-

гетики та енергозбереження, вирішенні «молоч-
ної війни» між Україною та Росією.

8. Місцеве керівництво Вінниці звернуло увагу на 
вирішення таких проблем: освітлення вулиць; ка-
пітальний ремонт вулиць та доріг; заміна старої 
трамвайної колії на «оксамитову» по вул. Собор-
ній; встановлення обладнання на 28 дитячих май-
данчиках; ліквідація 155 стихійних сміттєзвалищ; 
введення нової тролейбусної лінії; ліквідація сти-
хійних ринків.

9. Вінницька обласна рада провела громадські слу-
хання щодо бюджету регіону на 2007 р.

10. Вінницький міський голова Володимир Гройс-
ман затвердив своїм розпорядженням. «Кодекс 
поведінки службовців місцевого самоврядування 
Вінницької міської ради».

11. У квітні — травні 2006 р. у судах міста в цілому 
розглядалися політичні справи, а також ті, що 
стосувалися виборів, офіційно встановлених ре-
зультатів волевиявлення виборців. Так, позови до 
місцевих судів були подані від Народно-демокра-
тичної партії, партії «Віче», Блоку Наталії Вітренко 
«Народна опозиція», Блоку «Пора–ПРП», партії 
«Третя сила», Блоку Юрія Кармазіна і двох канди-
датів на посаду мера міста Вінниці — Костянтина 
Саркісова та Сергія Щетиніна.

12. Проблемою поствиборчого періоду стала 
«судова війна» між кандидатами на посади сіль-
ських, селищних та міських голів шляхом оскар-
ження результатів виборів. Основним методом 
такої боротьби стали рішення суду про перераху-
нок виборчих бюлетенів відповідними виборчими 
комісіями.
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ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ 

У розвиненому громадянському суспільстві, до 
якого прямує Україна, все активніше функціонують 
об’єднання громадян. До них належать політичні 
партії, громадські організації, рухи, конфесії та інші 
форми об’єднання, які разом з громадянами станов-
лять структуру громадянського суспільства. В основу 
його концепції покладено розв’язання проблеми 
взаємин людини з політичною владою, суспільства з 
державою.

Становлення інституцій громадянського суспіль-
ства на рівні регіону відбувається завдяки діяльності 
громадських організацій, змістом якої є реалізація ін-
тересів окремих груп населення та прав особи. Тому 
державні органи змушені враховувати ці інтереси 
при розробленні та проведенні державної політики.

У Вінницькій області зареєстровано 173 громадсь-
ких об’єднання, які можна розподілити на кілька груп: 
34 ділових (інвестиційні, кредитні, спілки спожива-
чів) (19,7 %), 30 громадсько-політичних (17,3 %), 
28 спортивних (16,2 %), 26 професійних (15 %), 
22 культурно-просвітницьких (12,7 %), 16 медичних 
(9,2 %), 10 об’єднань інвалідів (5,8 %), 7 молодіжних 
(4,1 %). В області зареєстровано 1 464 громадські 
організації, серед них 374 обласних організації за-
реєстровано як юридичні особи та 128 легалізовано 
шляхом повідомлення. Значна частина громадських 
утворень орієнтується на роботу з фінансовими до-
норами — міжнародними благодійними фондами, 
державними структурами, підприємствами та фінан-
совими установами.

Кількість легалізованих об’єднань громадян, за-
реєстрованих органами виконавчої влади області 
та підрозділами Міністерства юстиції України, по-
рівняно з минулим роком зросла на 7,6 % і становить 
на початок року 11,7 тис. Серед об’єднань громадян 
86,3 % (10 129) — осередки політичних партій, 13,7 % 
(1 602) — громадські організації. Крім того, в області 
зареєстровано 166 благодійних громадських органі-
зацій (об’єднань, фондів тощо) і 4,5 тис. — профспіл-
кових. 

У структурі громадських організацій за спряму-
ванням та видами діяльності у 2006 р. кожна сьома — 
оздоровча, фізкультурно-спортивна та професійної 
спрямованості, кожна восьма — об’єднання ветера-
нів та інвалідів, кожна дев’ята — молодіжна органі-
зація. На Вінниччині діє 57 (3,6 %) жіночих організа-
цій та 62 (3,9 %) організації національних та дружніх 
зв’язків, 48 (3 %) — освітніх і культурно-виховних 
організацій, 31 (1,9 %) — науково-технічне товари-
ство і творче об’єднання, 28 (1,7 %) — об’єднань 
із захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, 
44 (2,7 %) — об’єднання охорони природи (екологіч-
них), 30 (1,9 %) — дитячих. Серед інших громадських 
організацій (464) — правозахисні та бізнес-асоціації 
тощо. 

Найбільше зареєстровано об’єднань в обласному 
центрі. На початок року виконкомом Вінницької місь-
кої ради зареєстровано 353 громадські організації. 
Обласним управлінням юстиції зареєстровано 662 
об’єднання, з них 129 осередків політичних партій та 
533 громадські організації. Міським управлінням юс-
тиції зареєстровано 910 осередків політичних партій. 

Серед найбільш стабільних та ефективно діючих 
організацій третього сектору слід назвати правоза-
хисні організації: Подільський центр прав людини, 
який активно діє на території Вінниччини з 1995 р., і 
на сьогодні в Брацлаві, Немирові, Тульчині, Хмільнику, 
Піщанці, Іллінцях, Шаргороді та Мурованих Курилівцях 
діють його правозахисні групи Подільського центру 
прав людини; Вінницька правозахисна група, що існує 
вже понад 5 років, є однією з найвпливовіших право-
захисних організацій України. Вона спроможна пев-
ним чином впливати, а подеколи й тиснути на владу, 
зокрема на представників силових структур, установи 
охорони правопорядку, військові підрозділи. В активі 
цієї організації — кілька виграних судових справ, зо-
крема справа «манту» та «лікарняний листок».

Серед громадських організацій професійного 
спрямування можна виділити найактивніші: Асоціа-
ція пенсіонерів «Поділля», яка у м. Вінниці 6 березня 
2007 р. провела благодійний бал, а зібрані кошти 
планує використати на соціальну програму ство-
рення Банку прокату допоміжного медичного інвен-
тарю і тренажерів для людей похилого віку. 

Бізнесові громадські організації: Асоціація 
сприян ня жіночому підприємництву. Основна місія 
Асоціації — розвиток жіночого підприємництва в се-
лах Вінницької області для подолання жіночої бідності, 
покращення якості життя сільських громад шляхом 
навчання сільських жінок основам підприємництва 
та маркетингу, надання консультативної допомоги з 
ведення бізнесу, допомоги жіночим сільсь ким грома-
дам у заснуванні мікропідприємства, налагодження 
мережі співпраці та взаємопідтримки цих мікропід-
приємств, підтримка розвитку мікро підприємств для 
сільських жінок з низькими доходами.

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ 
ТА ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО

Гострих соціальних проблем, які могли викликати 
посилення соціально-політичної напруги в області, 
не спостерігалося. Певне невдоволення діяльністю 
керівництва облдержадміністрації та її структурних 
підрозділів виявляв лідер громадської організації 
«Чумацький шлях» Сергій Чумак, який у своїх виступах 
необґрунтовано критикував діяльність керівницт ва 
облдержадміністрації, обласної та міської ради, ке-
рівників управлінь науки і освіти, охорони здоров’я і 
курортів. Але заяви Чумака не викликали суспільного 
резонансу і не мали підтримки серед громадськості 
регіону.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
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У м. Жмеринка представники міської організації 
прогресивних соціалістів проводили збір підписів на 
підтримку акції «Територія без НАТО» та з приводу на-
дання російській мові статусу другої державної, але 
значної підтримки серед населення не отримали.

26 червня біля приміщення облдержадміністра-
ції 15 представників громадської організації «Батьки 
вбитих дітей» провели акцію протесту з метою заміни 
керівництва прокуратури та суду з причини затягу-
вання кримінальних справ та винесення не досить 
суворих вироків за вбивство їхніх дітей. 

Неабиякий вплив на громадські організації та інші 
форми об’єднань справило підвищення тарифів для 
населення. Вмить ця проблема стала масовою, і до-
сить гарним та влучним моментом для різних піар-
акцій. 21 червня відбулася конференція активу проф-
спілок області. У заході взяли участь голова облас-
ної ради Григорій Заболотний та голова обласної 
державної адміністрації Олександр Домбровський. 
Єдиним питанням порядку денного було питання 
про участь у всеукраїнській акції протесту проти 
зміни тарифів на електроенергію та газ, які не узго-
джувалися з профспілками. На завершенні заходу 
було ухвалено Звернення профспілкового активу Він-
ницької області до Президента України, Верховної 
Ради Украї ни, Кабінету Міністрів України, де зазна-
чені вимоги: скасувати усі рішення щодо підвищення 
цін і тарифів для населення; терміново затвердити 
узгоджений з профспілками комплекс соціального 
захисту населення. 

Незважаючи на ці звернення та вимоги, 27 червня 
Федерація профспілок Вінниччини організувала ви-
їзд електропотягом та 41 автобусом 2 975 осіб, пред-
ставників всіх міст і районів області для участі в акції 
протесту в місті Києві. Метою акції було скасування 
рішень Кабінету Міністрів України щодо підвищення 
тарифів для населення на природний газ, електро-
енергію, проїзд у залізничному транспорті, послуги 
телефонного зв’язку без належних упереджувальних 
заходів соціального захисту. Керівництво профспі-
лок області наголошувало, що в разі невиконання 
їхніх вимог протягом тижня — двох, буде оголошено 
передстрайковий стан, та розпочато підготовку до 
всеукраїнсь кого страйку.

8 грудня у Вінниці відбулось урочисте зібрання 
(з’їзд) Міжнародної громадської організації «Він-
ницьке земляцтво у м. Києві» та керівництва області. 
У зустрічі активу взяли участь найвідоміші політичні і 
громадські діячі Вінниччини. На урочистостях голова 
обласної Ради Григорій Заболотний зачитав учас-
никам з’їзду привітання від Голови Верховної Ради 
Олександра Мороза. Завершилося зібрання кон-
цертною програмою.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ 

Діяльність громадських організацій, як правило, 
оцінюється позитивно, оскільки вона надає полі-
тичній системі більш представницького характеру. 
Проте функціонування громадських організацій по-
роджує для демократії і певні проблеми, оскільки 
вони репрезентують окремі, іноді досить егоїстичні, 

інтереси певних груп населення, що за пасивності 
більшості громадян може в деяких випадках поста-
вити під загрозу інтереси спільноти загалом.

Для підтримки ініціатив громадських організа-
цій головним управлінням з питань внутрішньої по-
літики, у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю в 
2006 р. проведено два етапи конкурсу програм гро-
мадських організацій, спрямованих на консолідацію 
громадськості навколо утвердження української дер-
жавності та розбудови громадянського суспільства. 
На підтримку програм громадських організацій з об-
ласного бюджету виділено 200 тис. грн. У конкурсі 
взяли участь 33 громадських об’єднання, з них 18 
громадських організацій перемогли та отримали фі-
нансування.

Таблиця 2. 
Співвідношення чисельності 

громадських організацій та 
об’єднань обласного центру 

та районів і міст області.

№ 
з/п

Місто/район 1996 р. 2006 р.

1 Вінницька область 342 1 464

2 м. Вінниця 168 811

3 м. Ладижин - 42

4 Барський 6 39

5 Бершадський 7 19

6 Вінницький 2 3

7 Гайсинський 14 39

8 Жмеринський 6 49

9 Іллінецький 9 23

10 Калинівський 4 26

11 Козятинський 7 8

12 Крижопільський 4 30

13 Липовецький 6 14

14 Літинський 9 27

15 Могилів-Подільський 21 54

16 Мурованокуриловецький 4 15

17 Немирівський 4 41

18 Оратівський - 7

19 Піщанський 2 14

20 Погребищенський 2 11

21 Теплицький - 16

22 Тиврівський 2 18

23 Томашпільський 7 18

24 Тростянецький 11 15

25 Тульчинський 17 37

26 Хмільницький 8 20

27 Чернівецький 4 11

28 Чечельницький 2 20

29 Шаргородський 9 10

30 Ямпільський 7 27
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Аналізуючи подану таблицю, можна зробити та-
кий висновок: понад 55 % громадських організацій 
знаходяться у місті Вінниці, за останні 10 років чи-
сельність зросла майже у 5 разів, що свідчить про 
розбудову демократичного громадянського суспіль-
ства. Що стосується районних організацій, то тут 
ситуація дещо інша. Найбільш активними та дієвими 
районами є: Барський, Гайсинський, Жмеринський, 
Могилів-Подільський, Немирівський, Тульчинський 
та місто Ладижин Тростянецького району. ГО цих ра-
йонів беруть активну участь у конкурсах, що фінан-
суються як з обласного бюджету, так і з міжнародних 
фондів. Є ряд інших районів, де ситуація у розбу-
дові громадянського суспільства бажає кращого. За 
останнє десятиріччя в таких районах, як Вінницький, 
Козятинський, Тростянецький і Шаргородський кіль-
кість організацій не зростала, а у деякі роки навіть 
спадала. 

У 2006 р. зросла політична активність населення 
області. Так, порівняно з минулим роком, кількість 
осередків політичних партій зросла на 7,3 %, а по-
рівняно з 1995 р. — у 156 разів. Найбільше зрос-
тання осередків політичних партій відбулося у м. Ла-
дижині — в 1,7 рази, у Бершадському районі — в 
1,4 рази, у м. Могилів-Подільському — в 1,1 рази. 
Таке зростання кількості зареєстрованих осередків 
політичних партій прямо залежить від ролі, відведе-
ної їм Законом України «Про вибори народних депу-
татів України». 

Порівняно з минулим роком кількість громад-
ських організацій зросла на 9,5 %. Найбільше зрос-
тання громадських організацій спостерігалося в 
Оратівському районі — в 1,4 рази, Липовецькому — в 
1,3  рази, Бершадському районі — в 1,2 рази. Одно-
часно спостерігається скорочення кількості громад-
ських організацій. 

У Гайсинському районі зареєстровано 
39 громадсь ких організацій. Найбільш чисельними та 
активними районними громадськими організаціями 
є ветеранські — Районна організація ветеранів Укра-
їни (М. А. Макаров), Союз інвалідів вій ни і Збройних 
Сил (В. О. Карчевський), Районна спілка ветеранів 
війни в Афганістані (Р. Б. Мушимансь кий), Рада пар-
тизанів і підпільників Гайсинського району (В. О. Кар-
чевський). Активно діють також молодіжна громад-
ська організація «Нова Українська молодіжна органі-
зація» (НУМО), «Крок у майбутнє» (М. А. Кирилюк), 
Асоціація підприємців і промисловців (О. С. Жилін-
ський), громадська організація «Захист дітей війни» 
(К. В. Ільніцький). Однією з форм співпраці райдер-
жадміністрації з об’єднаннями громадян є політична 
консультативна рада, утворена 22 квітня 2005 р. До 
її складу входять керівники семи районних осередків 
політичних партій (СПУ, НРУ, ПРП, ВО «Батьківщина», 
УНП, УРП «Собор», ХДС) та три районні громадські 
організації («За Україну, за Ющенка», «Майдан», 
«Наша Україна»), які беруть активну участь у суспіль-
ному житті району. Очолює політичну консультативну 
раду голова райдержадміністрації.

З метою проведення консультацій з громад-
ськістю району з питань соціально-економічного 
та суспільно-політичного розвитку при Гайсинській 
райдержадміністрації утворено наглядову раду. Цей 
консультативно-дорадчий та наглядовий орган пред-

ставляють авторитетні люди району, керівники під-
приємств, установ та організацій, ветерани праці.

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ

Протягом 2006 р. взаємодія обласної державної 
адміністрації з політичними партіями, рухами та гро-
мадськими організаціями з метою прийняття кон-
структивних рішень у сфері державного управління 
політичними процесами на території області реалі-
зовувалася через забезпечення функціонування від-
повідних консультативно-дорадчих органів.

Політична консультативна рада при облас-
ній раді та облдержадміністрації (входять 64 об-
ласних партійних організації, за 2006 р. проведено 6 
засідань політичної консультативної ради. Порівняно 
з 2005 р.: 57 членів, 9 засідань). За 2005 р. до полі-
тичної консультативної ради при обласній раді та об-
лдержадміністрації прийнято 20 партій. 

Громадська колегія при облдержадміністра-
ції (входять 26 обласних, міських громадських ор-
ганізацій, за 2006 р. проведено 18 засідань). З часу 
створення (29 вересня 2005 р.) Громадської колегії 
проведено 16 її засідань, низку засідань робочих та 
експертних груп. Кількість членів цього дорадчого 
органу зросла з 16 до 26 громадських організацій. 
Громадські колегії створено у 19 районах та 1 місті 
обласного значення.

Молодіжна рада Вінниччини (входять 18 облас-
них, міських громадських організацій та представни-
ків органів студентського самоврядування, за 2006 р. 
проведено 15 засідань). Молодіжна рада Вінниччини 
утворена 5 грудня 2005 р., за 2005–2006 рр. прове-
дено 19 засідань цього дорадчого органу та ряд за-
сідань його робочих груп. Загалом кількість членів 
Молодіжної ради Вінниччини зменшилася з 24 до 18 
громадських організацій. Молодіжні дорадчі органи 
при райдержадміністраціях не створені. Специфіч-
ний молодіжний дорадчий орган існує лише при Він-
ницькій міській раді.

Координаційна рада громадських організа-
цій ветеранів війни (входять 11 обласних, міських 
ветеранських організацій, за 2006 р. проведено 5 за-
сідань Координаційної ради громадських організацій 
ветеранів війни). Відбулося 5 засідань міжвідомчої 
комісії з питань увічнення пам’яті жертв війни та по-
літичних репресій; 8 засідань редакційних колегій: 
Книги Пам’яті, Книги Скорботи «Реабілітовані істо-
рією»; 4 засідання комісії з мовної політики.

Обласна федерація профспілок відмовилася по-
годжувати із виконкомом Вінницької міськради нові 
тарифи на гарячу воду та опалення, які таки вступа-
ють у силу з 20 липня. І відсутність «візи» профспілок 
на цьому «непопулярному» рішенні цілком можна 
було оскаржити в суді, але 27 червня близько трьох 
тисяч вінничан чомусь пікетували не міськраду… 

«Ми вивели людей на Майдан Києва, а не Вінниці, 
бо сьогодні цінову політику визначає столиця, — 
прокоментував ситуацію член виконкому, голова обл-
профспілки Володимир Паращук. — Тому спершу 
протестна хвиля затопила серце України, а місцеві 
«владики» все одно виконують вказівки згори. Так, є 



63

В і н н и ц ь к а  о б л а с т ь

реальні, а не обіцяні ціни на газ, але й людям треба 
жити і виживати. І 10-гривнева надбавка до пенсій та 
мінімальних зарплат гостроти теми не знімає, тому 
люди вийшли і сказали уряду — ми не бажаємо бути 
жебраками у власній країні!».

Цікаво, що скаже про суперечку профспілок та 
уряду суд, який має визначитися, чи можна при зар-
платі в 350 гривень сплачувати 300–350 гривень за 
теплу, із гарячою водою квартиру? 

ВИСНОВКИ 

1. У Вінницькій області зареєстровано 173 громад-
ських об’єднання. Значна частина громадських 
утворень орієнтується на роботу з фінансовими 
донорами — міжнародними благодійними фон-
дами, державними структурами, підприємствами 
та фінансовими установами.

2. У структурі громадських організацій за спряму-
ванням та видами діяльності у 2006 р. кожна сьо-
ма — оздоровча, фізкультурно-спортивна та про-
фесійної спрямованості, кожна восьма — об’єд-
нання ветеранів та інвалідів, кожна дев’ята — мо-
лодіжна організація.

3. Найбільше зареєстровано об’єднань в обласному 
центрі. На початок року виконкомом Вінницької 
міської Ради зареєстровано 353 громадські ор-
ганізації. Обласним управлінням юстиції заре-
єстровано 662 об’єднання, з них 129 осередків 
політичних партій та 533 громадські організації. 
Міським управлінням юстиції зареєстровано 
910 осередків політичних партій.

4. Неабиякий вплив на громадські організації та інші 
форми об’єднання справило підвищення тарифів 
для населення. Вмить ця проблема стала масо-
вою і досить гарним та влучним моментом для 
різних піар-акцій.

5. 27 червня Федерація профспілок Вінниччини ор-
ганізувала виїзд електропотягом та 41 автобу-
сом 2 975 осіб, представників всіх міста і районів 
області для участі в акції протесту в місті Києві. 
Метою акції було скасування рішень КМУ щодо 

підвищення тарифів для населення на природ-
ний газ, електроенергію, проїзд у залізничному 
транспорті, послуги телефонного зв’язку без на-
лежних упереджувальних заходів соціального за-
хисту.

6. За останні 10 років кількість громадських органі-
зацій зросла майже у 5 разів, що свідчить про 
розбудову демократичного і громадянського 
суспільства.

7. Найбільш активними та дієвими районами є: Бар-
ський, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-По-
дільський, Немирівський, Тульчинський та місто 
Ладижин Тростянецького району.

8. За останнє десятиріччя в таких районах, як Він-
ницький, Козятинський, Тростянецький і Шарго-
родський, кількість організацій не зростала, а у 
певні роки навіть спадала.

9. Протягом 2006 р. взаємодія обласної державної 
адміністрації з політичними партіями, рухами та 
громадськими організаціями з метою прийняття 
конструктивних рішень у сфері державного управ-
ління політичними процесами на території об-
ласті реалізовувалася через забезпечення функ-
ціонування відповідних консультативно-дорадчих 
органів, зокрема: Політична консультативна рада 
при обласній раді та облдержадміністрації, Гро-
мадська колегія при облдержадміністрації, Мо-
лодіжна рада Вінниччини, Координаційна рада 
громадських організацій ветеранів війни.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ

ЗМІ можна вважати одним із найдієвіших механіз-
мів впливу на формування громадської думки. Їхнє 
використання дає змогу ефективно проводити ви-
борчі кампанії, формувати ставлення населення до 
тих чи інших суспільних питань. Порівняно з минулими 
роками ситуація в цій сфері істотно покращилася, що 
позитивно впливає на політичну та соціально-еко-
номічну ситуацію в області. Під час парламентських 
виборів кожна політична сила мала право на висвіт-
лення своєї політичної агітації та розміщення її в ЗМІ. 
Цим правом скористалися більшість політичних сил і 
чесно його реалізували через розміщення політичної 
агітації в друкованих та інших ЗМІ.

Станом на 1 січня 2007 р. видано свідоцтва про 
реєстрацію 502 друкованим ЗМІ, третина яких ви-
йшла друком у минулому році та мала загальний ра-
зовий наклад 2,5 млн примірників. За 2006 р. зареє-
стровано 33 друковані засоби масової інформації та 
видано свідоцтва про реєстрацію. 

Комунальні друковані ЗМІ:
«Вінниччина» — газета виходить по вівторках, 

п’ятницях, суботах. Засновник і видавець — обласне 
комунальне підприємство «Редакція газети Вінницької 
обласної ради “Вінниччина”». Обсяг — три друкованих 
сторінки формату А1. Газета позитивно висвітлює ро-
боту державних органів, діяльність перших посадових 
осіб. Особлива увага приділяється економічно-полі-
тичній діяльності обласної ради та голови ОДА. Увага 
зосереджена на роботі Президента України.

«Подолія» — газета виходить по вівторках, се-
редах, п’ятницях, суботах. Засновники: Вінницька 
ОДА, Вінницька обласна рада. Видавець: обласна 
комунальна організація «Редакція газети “Подолія”». 
Також «Подолія» має додатки у вигляді щотижневих 
обласних газет «Погляд» та «Громада». 

«Вінницька газета» — виходить по вівторках, 
четвергах та п’ятницях. Засновник і видавець — Він-
ницька міська рада та виконком. Обсяг — 8 сторінок 
формату А3.

Друковані ЗМІ інших форм власності: 
Вінницька обласна щотижнева газета «33 ка-

нал» — виходить щосереди. Засновник і видавець: 
ТОВ «Регіна ЛТД». Виходить українською та російсь-
кою мовами, друк офсетний, обсяг — 28 друкова-
них аркушів А3. Газета уважно відстежує всі зміни та 
перетворення у політичному житті на місцевому та 
централь ному рівні. Із власними коментарями ви-
світлює роботу ОДА, міської ради, центральних орга-
нів держави. 

Щотижневик «RIA» — виходить щосереди. За-
сновники: ТОВ «Телерадіокомпанія “Сьомий конти-
нент”» та телерадіокомпанія «Пілот». Видавець — 
ТОВ «RIA». Обсяг — 24 сторінки формату А1. Газета 
вміщує рубрики, що охоплюють усі сфери та галузі 
життя країни

«20 хвилин» — газета виходить щоденно, окрім 
неділі. Засновник: ТОВ «Телерадіокомпанія “Сьомий 
континент”». Видавець — ТОВ «RIA». Обсяг — 12 сто-
рінок формату А2. 

Обласний щотижневик «Новини Віннич-
чини» — виходить щосереди. Засновник — ВАТ «Він-
ницька обласна друкарня». Видавець — ВАТ «Він-
облдрукарня». Обсяг — 16 сторінок формату А3. 
Основний акцент видання робить на зовнішньопо-
літичній діяльності країни та досягненнях Кабінету 
Міністрів України в економічній галузі та промисло-
вості. 

Окрім вказаних вище періодичних видань, ак-
тивно друкувалися у виборчий період газети об-
ласних партійних організацій та блоків. Зокрема 
«Соціаліст Вінниччини» (СПУ), «Батьківщина» (БЮТ), 
«Вінницька правда» (КПУ), «Народна хвиля» (НДП), 
«Побожжя» (Рух). 

Протягом року у найпопулярніших регіональних 
ЗМІ було розміщено близько 3 040 статей та репор-
тажів, що стосувалися діяльності Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
обласної державної адміністрації, 1 125 з них мали 
критичний характер. Слід відзначити, що найбільша 
кількість критичних щодо влади публікацій була за-
фіксована в період травня по жовтень 2006 р. (в се-
редньому по 109 щомісяця), а в останні місяці суттєво 
знизилася (54 у листопаді і 58 у грудні 2006 р.).

Телерадіокомпанії:
Згідно з ліцензіями, виданими Національною ра-

дою з питань телебачення та радіомовлення, МКП ІТА 
«ВІТА» має право трансляції на першому метровому 
каналі — 14 годин на добу (з них 4 години власних 
програм) та на двадцять третьому дециметровому 
каналі — 24 години на добу (з них 2,5 години власних 
програм).

Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» 
систематично інформує мешканців міста Вінниці 
та області про діяльність органів місцевого само-
врядування, події в економічному, культурному, по-
літичному житті міста, а також перспективи його 
розвитку. Здійснюється таке інформування через 
щоденні випуски новин «День за днем» та підсум-
кову програму «Постфактум», які орієнтовані на ана-
літичне висвітлення подій у державі, місті Вінниці та 
області, діяльності міського голови, виконавчого ко-
мітету, депутатського корпусу, соціально-політичних, 
культурних та спортивних подій у житті міста. Інфор-
маційно-телевізійним агентством «ВІТА» система-
тично проводилися виїзні зйомки та трансляція сесій 
міської ради, міських творчих концертів та конкурсів, 
створювалися тематичні фільми та кліпи до свят, а 
також соціальна реклама. Продовжують виходити в 
ефір програми: «Майдан Незалежності», «Вінниця: 
минуле, сучасне, майбутнє...», «БОН-клуб», «Вітаю. 
Бажаю. Кохаю». 

Напередодні виборів 2006 р. усі засоби масової 
інформації включилися у висвітлення виборчого про-
цесу. Задля його об’єктивного висвітлення ЗМІ та 



65

В і н н и ц ь к а  о б л а с т ь

голова обласної державної адміністрації Олександр 
Домбровський уклали домовленість про прозору та 
чесну боротьбу на шпальтах друкованих видань та в 
радіо- і телеефірі. Завдяки цьому вдалося мінімізу-
вати конфлікти до та після виборів між редакціями 
ЗМІ та представниками політичних партій та блоків. 

Місцеві телерадіокомпанії «ВІТА», ТЕТ «Прем’єр» 
та Вінницька державна телерадіокомпанія у своїх 
передачах та випусках новин («День за днем», «Те-
левізійні новини Вінниччини», «Діалоги на актуальну 
тему», «Постфактум», «Народ і влада», «З перших 
вуст», «Перехрестя», «Інфо») висвітлюють діяльність 
центральних органів влади, обласної влади в по-
літичній, економічній, соціальній, культурній сфері, 
водночас, чітко вказуючи на проблеми певної галузі 
та шляхи, запроваджені обласною владою для її по-
долання. Обласне керівництво в ході своєї діяльності 
враховує критичні зауваження та пропозиції, що були 
висвітлені та надруковані у ЗМІ. 

Найбільше критичних матеріалів, що не містять 
фактичного підґрунтя, подає громадська асоціація 
«ТРК “Вінниччина”», більшість — стосовно роботи 
Президента України, органів обласної влади, апа-
рату ОДА та голови ОДА. У своїх аналітичних переда-
чах «Актуальне інтерв’ю», «Четверта влада», випусках 
новин «Наш погляд», «Підсумки тижня» канал формує 
негативну думку громадськості регіону. 

Радіомовлення:
МКП радіостудія «Місто над Бугом» працює на 

Першому Національному каналі проводового мов-
лення обсягом 1,5 години на добу. Усі програми 
радіо студії виключно власного виробництва і 100 % 
українською мовою. Основний обсяг інформації за-
безпечується ранковими інформаційними програ-
мами «Вісті» о 6:30 та о 11:40 розширений випуск. 

Радіостудія «Місто над Бугом» здійснює трансля-
цію своїх програм через 55 тис. радіоточок Вінниці. 
Тематичний розподіл програм мовлення здійсню-
ється згідно з ліцензією. 50 % програм радіостудії 
мають інформаційну спрямованість, 40 % — соці-
альну, 10 % — культурно-просвітницьку. 

Протягом 2005–2006 рр. створено нові рубрики: 
«Стратегія економіки», «Будьте здорові», «Зона без-
пеки», «Студентський меридіан», «Веселка молодіж-

ного життя», «Спорт-тайм» та інші.

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХНІ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ 

На території Вінницької області працюють ЗМІ, 
засновані органами місцевого самоврядування. Так, 
зокрема, такі друковані ЗМІ ефективно діють у Барсь-
кому, Бершадському, Жмеринському, Крижопільсь-
кому, Липовецькому, Немирівському, Мурованокури-
ловецькому, Погребищенському, Теплицькому, Туль-
чинському, Ямпільському районах, причому вони діють 
не тільки в районних центрах, є ряд районних центрів, 
де такі газети існують і при сільських та селищних ра-
дах. Здебільшого такі ЗМІ висвітлюють роботу органів 
місцевого самоврядування, засідання різних рад, а 
також вчасно та доступно доносять до населення ін-
формацію про зміни в чинному законодавстві. 

Створення розгалуженої мережі друкованих ЗМІ 
перейняла така газета, як «RІА», яка протягом остан-
ніх двох років на території області створила офіційні 
представництва у 12 районах, три з яких є також міс-
тами обласного підпорядкування. 

За результатами соціологічного дослідження, 
проведеного громадською організацією «Ініціатива» 
в період з 10 по 13 листопада 2006 р. на території 
Вінницької області (опитано 1 200 респондентів ві-
ком від 18 років), маємо ситуацію, що характеризує 
обласні телеканали, які найчастіше дивляться вінни-
чани. Порівняно із всеукраїнськими їхній рейтинг на-
багато нижчий. Більшість опитаних вінничан, які див-
ляться ці телеканали, є жінками старшого віку. Зо-
крема ВДТ-6 досить добре транслюють у районних 
центрах, де основними глядачами є населення се-
реднього та старшого віку. Досить великий відсоток 
тих, хто взагалі не дивиться обласних телеканалів. 
Переважно це молодь — чоловіки віком 18–35 років.

Безперечно цікавим залишається і фактор попу-
лярності серед обласних газет. На думку мешканців 
області, найбільш популярними та цікавими є «RIA» 
(30,2 %), у 2005 р. цей відсоток становив (28,8 %), 
«33 канал» (25,1 %). Основними читачами цих газет є 
практично все активне населення Вінницької області. 
Стрімко піднявся відсоток тих, які нічого не читають 
(20,6 %).
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Мал. 3. 
Рейтинг телеканалів

Вінничини.
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безпеки та Генеральній прокуратурі України, голові 
облдержадміністрації як гаранту Конституції. 

На сторону пікетуючих стали не тільки громад-
ськість, представники громадських організацій, а та-
кож і народні депутати України. Так, у діях вінницьких 
суддів Володимир Стретович побачив корпоративну 
змову. Народний депутат, голова комітету ВРУ з пи-
тань боротьби з організованою злочинністю та ко-
рупцією взяв під особистий контроль розгляд справ, 
які стосуються «33 каналу» у Верховному суді, і ви-

словив думку, що буде особисто інформувати про хід 
справи Президента України. 

На території більшості районних центрів, окрім 
державних, комунальних ЗМІ, а також і тих, які за-
сновані органами місцевого самоврядування, діють і 
недержавні друковані періодичні видання, які висвіт-
люють роботу органів місцевого самоврядування, на 
думку деяких експертів, такі газети є більш об’єктив-
ними, а тому позиція їхніх редакторів та авторів ста-
тей є більш критичною стосовно різних інституцій, а 
відповідно, має право на донесення до читача. 

Багато хто обурюється, що в нашій країні немож-
ливо відстояти свої права, а з судовою системою вза-

«Яке радіо Ви слухаєте найчастіше?» Таке питання 
було поставлене респондентам Вінницької області. 
Із переліку каналів, що були представлені для ви-
бору, найбільш популярними виявилися: «Радіо Ера» 
(19,4 %) серед людей старшого та передпенсійного 
віку; прихильниками «Авторадіо» (12,2 %) та «Європа» 
(12,0 %) є молодь та жителі великих міст; 9,5 % відда-
ють перевагу «Русскому радио». Досить значний від-
соток є і таких, які взагалі не слухають радіочастоти. 

ТИСК НА ЗМІ 

1 березня 2006 р. колектив «33 каналу» оголосив 
голодування, спрямоване проти судового свавілля 
на Вінниччині та розпочав акцію «Весна правди». 
Журналісти-організатори акції стверджували, що у 
судовій системі Вінницької області діє угруповання 
суддівської мафії, яка отримує замовлення від впли-
вових політичних та фінансових кланів і за допомогою 
«наближених» суддів чинить розправу над «неугод-
ними». Окрім того, журналісти вручили офіційну зая ву 
про початок голодування Президенту України, коли 
той перебував з робочим візитом у Вінниці, Службі 
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Мал. 4. 
Рейтинг газет Вінничини.
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Мал. 5. 
Рейтинг радіоканалів 

Вінничини.
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галі марно мати справу, бо можна втратити більше, 
ніж здобути (якщо взагалі реально щось здобути). 
Той, хто хоча б раз спробував відстояти свої права і 
довів справу до логічного завершення, знає, що це 
дуже нелегко. Але відстоювати свої права варто, 
переконалася на власному досвіді журналістка з 
Турбова Липовецького району. В українському за-
конодавстві є чудовий закон — Закон України «Про 
інформацію», який дає право знати, що робить для 
громади влада, яку обирали. Закони створені для 
всіх, і кожен повинен повною мірою дотримуватися 
цих законів. Хто з турбівчан може сказати (крім де-
путатів, звичайно), які питання розглядаються на се-
сіях селищної ради, які прийнято рішення? Кому, де і 
для чого виділяють земельні ділянки? Хто і що бере 
в оренду? Яка перспектива розвитку селища? Чи бу-
дуть у селищі відкри ватися якісь нові виробництва, 
чи безпечні вони для навколишнього середовища? 
Багатьох турбівчан хвилюють ці питання, а де можна 
почути цю інформацію? Адже селищна рада с. Турбів 
працює у режимі повної секретності, на сесії селищ-
ної ради не пускають нікого, навіть представників 
преси. А зараз почала розвиватися тенденція — «не-
угодний депутат», який посмів мати свою думку з 
якого-небудь питання, і ця думка не збігаєть ся з ба-
жаною, то його або забувають повідомити про засі-
дання, або повідомляють так, щоб людина фізично не 
встигла з’явитися на сесії. Головний редактор інфор-
маційного бюлетеня «Ініціатива плюс» не має інфор-
мації про будь-які рішення, що приймаються на сесії 
селищної ради, і не має можливості поінформувати 
жителів Турбова, хоча після кожної сесії селищної 

ради головним редактором були надіслані інформа-
ційні запити до селищної ради з проханням надати 
інформацію в повному обсязі. На жоден запит відпо-
віді не було отримано, тому редактор вирішила звер-
нутися до суду з вимогою зобов’язати Турбівську се-
лищну раду надати копії всіх рішень сесій селищної 
ради за 2006 р.

20 березня відбулося судове засідання, і після 
розгляду справи суд зобов’язав Турбівську селищну 
раду надати журналісту (за власний рахунок) копії 
всіх рішень сесій селищної ради. Через два дні після 
судового засідання, тобто 22 березня, з селищної 
ради до головного редактора надійшов лист: «Ша-
новна Олено Георгіївно! Турбівська селищна рада 
просить Вас надати до виконкому селищної ради 
всі документи щодо правомірності видання інфор-
маційного бюлетеня «Ініціатива плюс» на території 
смт. Турбів та всі примірники даного видання. В разі 
надання не оригіналів, а копій зазначених докумен-
тів, просимо подати їх засвідчені нотаріально. Про-
симо також надати до селищної ради відповіді на 
запити Турбівської селищної ради № 02-15/510 та 
№ 02-15/511 від 13.11 2006 р. Зазначені документи 
просимо надати терміново, до 25.03.2007 р. Селищ-
ний голова В. В. Завальнюк». Це не перший лист, 
отриманий від селищної ради. Хоча інформаційний 
бюлетень «Ініціатива плюс» видається більше року 
(почав друкуватися ще за попереднього складу се-
лищної ради, в якої не було жодних претензій до ви-
дання, хоча статті були ще гостріші), має свідоцтво 
про державну реєстрацію. 

ВИСНОВКИ 

1. Станом на 1 січня 2007 р. видано свідоцтва про 
реєстрацію 502 друкованим ЗМІ, третина з яких 
вийшла друком у минулому році та мала за-
гальний разовий наклад 2,5 млн примірників. За 
2006 р. зареєстровано 33 друковані засоби ма-
сової інформації та видано свідоцтва про реє-
страцію.

2. Протягом звітного періоду не було зафіксовано 
грубих порушень свободи слова та вільного ви-
словлювання.

3. Органи місцевого самоврядування в переважній 
більшості співпрацюють із засобами масової ін-
формації, а у випадку конфліктної ситуації зацікав-
лені швидко владнати і закрити усі питання.

4. Практично на всіх засіданнях органів місцевого 
самоврядування та різних звітних конференціях 
присутні ЗМІ акредитація передбачається лише 
за умови приїзду вищого керівництва влади.

5. За результатами соціологічного дослідження, 
проведеного громадською організацією «Ініці-
атива», найбільш рейтинговим обласним телеві-
зійним каналом є ВДТ-6, найбільш рейтинго-
вою газетою — «РІА», найбільш рейтинговою 
радіостан цією — «Радіо ЕРА».
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БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ

Економіка Вінницької області є добре диверси-
фікованою, але її головним сектором залишається 
промисловість і сільське господарство. Промисло-
вість продовжує бути головним роботодавцем, не-
зважаючи на втрату в останні роки кількох сотень 
робочих місць, а також основним експортером. 
Обсте ження виявило досить стабільну галузь з пе-
рероблення сільсько господарської продукції та ви-
робництва продуктів харчування, будівництва та 
виробництва будівельних матеріалів. Ринки збуту 
будівельних під приємств знаходяться, природно, 
у Вінницькій облас ті та інших регіонах України, але 
ці під приємства ще мають потужності для експорту 
певної частини своєї продукції. Новим явищем у 
місцевій економіці є розвиток малих і середніх під-
приємств після 1990 р.; ці компанії здебільшого 
задо вольняють різноманітні потреби регіональних 
галузей, домогосподарств і населення.

ВАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» — 
сучасне підприємство з виробництва олії, мила туа-
летного, господарського, жирів для кондитерської 
промисловості, маргарину, майонезів. Фірмова 
марка — «ВІОЛІЯ». Спроможне переробляти 700 тонн 
насіння соняшника, рапсу (240 т.), сої. Характеризу-
ється як провідне підприємство галузі України. 

ВАТ «Вінницям’ясо» — багатопрофільне ви-
робництво з безвідходними технологіями, високою 
якістю продукції та широким її асортиментом, поряд-
ністю та обов’язковістю у виконанні вимог замовника 
за системою «точно в термін». 70 % продукції реалі-
зується в Росії. 

Сьогодні підприємство випускає більше 90 на-
йменувань ковбасних виробів, 30 найменувань м’яс-
них та м’ясо-рослинних консервів, 10 найменувань 
лікарських засобів та органопрепаратів, м’ясо всіх 
видів сільськогосподарських тварин. 

На підприємстві відпрацьований механізм ви-
робничо-ветеринарного контролю. Виробнича лабо-
раторія акредитована на «технічну компетентність» 
у системі УкрСЕПРО, оснащена сучасним високо-
точним обладнанням з комп’ютерним обробленням 
результатів досліджень. З метою покращення органі-
зації і технології виробництва на підприємстві в да-
ний час запроваджується система якості, яка б від-
повідала міжнародним стандартам ІSО 9001:2000, 
ІSО 14000 та системі НАССР. Підприємство — лау-
реат V Українсь кого національного конкурсу з якості. 

ВАТ «Вінницький завод тракторних агрега-
тів» — провідне підприємство з випуску шестеренних 
насосів для гідросистем тракторів, сільгоспмашин, 
автомобілів, дорожньобудівельних машин. Більша 
частина продукції має сертифікати відповідності в 
Росії, Казахстані, Республіці Білорусь та інших дер-
жавах.

ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний 
завод» — випускає устаткування для млинів і еле-
ваторів, яке відповідає вимогам новітніх стандартів 

і запитам споживачів. Вихід борошна вищого ґа-
тунку становить 58–65 %. Потужність млинів — 7, 15 і 
50 тонн переробки зерна за добу. Сучасні подрібню-
вачі круп’яних культур, крупоцеха, ваговибойні авто-
мати, ковшові елеваторні навантажувачі користу-
ються широким попитом і експортуються до 35 країн 
світу. Портфель замовлень, як правило, формується 
і реалізується протягом 3–4 місяців. Але вели-
кою проблемою цього підприємства є те, що зміна 
керівницт ва негативно вплинула на його подальший 
розвиток, спостерігається небажання оновлювати іс-
нуючу базу, модернізувати устаткування та залучати 
інвестиції.

ВАТ «Брацлав» — спеціалізується на випуску 
доїль ного устаткування, пристосованого для різного 
виду утримання корів: стійлового в приміщеннях, 
вільного на пасовищах. Має добру конструкторсько-
експериментальну базу. 

Державне підприємство завод «Кристал» — 
випускає діаманти найвищого ґатунку і експортує їх 
до країн, де виробництво діамантів є історичною тра-
дицією: Індію, Бельгію, Росію, Ізраїль та інші. 

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Вінницький регіон є привабливим для іноземного 
інвестування, що підтверджується статистичними да-
ними: станом на 1 січня 2007 р. з початку інвестування 
в економіку області залучено 92,9 млн дол. США пря-
мих іноземних інвестицій, що на 17,4 % більше, ніж 
було на початок 2006 р. Найбільший інтерес викли-
кають у іноземних інвесторів підприємства харчової 
промисловості, які випускають більше половини усієї 
промислової продукції Вінниці. Серед підприємств 
легкої промисловості поширюється практика укла-
дання договорів із іноземними фірмами на вироб-
ництво продукції з давальницької сировини. Налаго-
джене співробітництво з фірмами Німеччини, США, 
Словаччини, Чехії, Угорщини, Індії та ін. У 1995 р. 
на давальницькій сировині інофірм працювали Він-
ницьке акціонерне товариство «Поділля», відкрите 
акціонерне товариство «Хмельниківська швейна 
фабрика “Лілея”», Вінницьке акціонерне товариство 
відкритого типу «Володарка», акціонерне товариство 
«Тульчинська швейна фабрика» та ін. 

Неабияку роль керівництво області приділяло за-
лученню іноземних інвестицій. У 2006 р. обсяг залу-
чених в економіку області прямих іноземних інвести-
цій становив майже 14 млн дол. США.

Основними галузями економіки, в які надійшли 
іноземні інвестиції, залишаються: харчова та пере-
робна промисловість (34,1 %), хімічна (23 %), оптова 
торгівля (19,5 %), сільське господарство (14 %).

Найбільші обсяги іноземних інвестицій внесено 
в економіку таких регіонів: м. Вінниця — 31,5 млн 
дол. США (36 % від загального обсягу), Вінницький 
район — 19,5 млн дол. США (22,3 %), м. Ладижин — 
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11,6 млн дол. США (13,2 %), Барський район — 
5,6 млн дол. США (6,4 %).

З 1 831,5 тис. чол. населення Вінниччини зай-
нятість становить 40,8 % (750,3 тис. чол.), понад 
третина з них працює у сільському господарстві. 
Сьогодні саме в галузі сільського господарства спо-
стерігається найвищий рівень безробіття. Оскільки 
можливості для працевлаштування в регіоні дуже об-
межені, відбувається виїзд робітників за кордон (як 
правило, на некваліфіковані та дрібні господарські 
роботи у Польщу, Румунію, Болгарію, Чехію). З огляду 
на можливості іноземного інвестування є необхід-
ність офіційних заходів, спрямованих на створення 
нових робочих місць для виправлення такої ситуації. 

Загалом Вінниччина є регіоном, що активно 
прагне розвитку; цьому сприяє як зручне геоеко-
номічне розташування, так і внутрішній виробничий 
потенціал. Динаміка ця більшою мірою залежить від 
позиції і діяльності місцевих органів державної влади 
та рівня державного нормативного регулювання, 
оскільки для іноземних партнерів одним із визна-
чальних факторів є стабільність та дієвість правового 
поля.

Вінниччина — це край індустрії та високомеха-
нізованого сільського господарства, що має значну 
науково-виробничу базу та мінерально-сировинні 
запаси. Маючи такі запаси мінеральних ресурсів, 
Вінниччина може невдовзі посісти провідні позиції з 
експорту цих ресурсів до країн СНД, а також на світо-
вий ринок. Загалом на область припадає 12,7 % кіль-
кості промислово-виробничого потенціалу України, 
2 % вартості основних виробничих фондів та 2,6 % 
випуску промислової продукції. Аграрний сектор 
представляють 700 сільськогосподарських та між-
господарських підприємств, понад 100 радгоспів, 
846 сільських (фермерських) та 333 підсобних та за-
готовчих господарства, 4 дослідні станції, науково-
дослідний інститут кормів. На Вінниччині працюють 
39 цукрових заводів, 13 спиртзаводів. Створено базу 
з переробки насіння соняшника, круп’яних культур. 

З точки зору депресивного характеру загальної 
економічної ситуації, для Вінницької області, як і для 
України в цілому, вибір інвестиційних пріоритетів зна-
ходиться в таких площинах:

• розвитку експорту і ефективного імпортозамі-
щення.

• зниження витрат первинної сировини, поглиб-
лення ступеня її переробки.

• зниження енерговитратності виробництва;
• зниження навантаження на навколишнє серед-

овище.
• підвищення життєвого рівня населення.

В області протягом останніх років створено спри-
ятливі умови для залучення інвестицій:

• Розробляється проект рішення Вінницької облас-
ної ради «Про спеціальний режим інвестиційної 
діяльності в процесі реструктуризації цукрової 
галузі Вінницької області».

• Відпрацьовується «Програма реструктуризації 
цукрової галузі Вінницької області».

• Створено постійно діючу інвестиційну конферен-
цію, до участі в якій залучаються фінансові, кон-
салтингові структури, державні органи, що без-
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Мал. 6.
Галузева структура іноземних 

інвестицій залучених в еко-
номіку Вінницької області на 

01.10.2006 року, млн дол.США.

посередньо впливають на інвестиційний клімат 
регіону.

• У рамках постійно діючої конференції створю-
ється банк даних інвестиційних пропозицій під-
приємств Вінницької області. Накопичені пропо-
зиції оперативно відпрацьовуються з інвестицій-
ними компаніями, коло яких постійно зростає.

• Напрацьовується комплекс заходів з передачі 
об’єктів соціально-побутового призначення на 
баланси місцевих рад.

• За участю регіонального Фонду державного 
майна при фінансуванні Агентства Сполуче-
них Штатів Америки з міжнародного розвитку 
(USAID) у Вінницькій області розпочав роботу 
проект «Приватизація земель несільськогос-
подарського призначення підприємствами 
Украї ни».

Питання, що істотно впливають на формування 
інвестиційного клімату в області:

• Сприяння державних органів виконавчої влади у 
пошуку продуктивних контактів підприємств регі-
ону і потенційних інвесторів.

• Реальна допомога у реструктуризації існуючих 
заборгованостей підприємств, що ведуть пере-
говори про інвестування.

• Створення відповідної суспільної думки про хід та 
наслідки інвестиційної політики регіону.

• Формування прозорих механізмів впровадження 
інвестиційних проектів.

• Подальший розвиток стратегії підтримки 
«цент рів потенційного росту» як такої, що вже по-
казала свою ефективність.

В області реалізуються потужні інвестиційні про-
екти. 

• ТОВ «Барлінек» — деревообробна компанія, за-
гальна сума інвестицій складає 60 млн євро. 

• «Тегра Україна» — завод із переробки сої у Гай-
синському районі.
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• «Глухівецький каолін».
• Подвоєння потужностей Вінницької кондитерсь-

кої фабрики.
• Започатковано проект вартістю 90 млн євро з бу-

дівництва високовольтної лінії з Новодністоров-
ської ГЕС, акумуляторної станції до міста Бар. 

• На етапі підписання інвестиційних угод перего-
вори з відомими світовими компаніями «Кнауфф» 
та «Метро», яке у Вінниці відкрилося 18 липня 
2007 р.

• Спільне українсько-іспанське підприємство 
«Сперко Україна».

• Аграно-Фрут Україна.
• 30 тис. га землі орендував сербський «Нові-

Сад». 

За розвиток цукро-зернового виробництва на 
Вінниччині взялися інститути «Нові-Сад» і «Земун-
Поле» з Сербії. Як повідомив перший заступник гу-
бернатора Григорій Заболотний, за попередньою 
домовленістю серби беруть в оренду 12 тис. га землі 
у Чернівецькому, 10 тис. га у Тиврівському і 7 тис. га у 
Вінницькому районах. Це вкрай важливо для області, 
а особливо — для багатостраждального Моївського 
цукрозаводу, який завдяки потужному потенціалу 
спонсорів отримає шанс на виживання. 

Ряд інвестиційних проектів спрямований на роз-
виток тваринництва Вінниччини. У Ладижині розпоча-
лася реконструкція птахоферми з вирощування інди-
ків, відновлюються Великомитницька, Степанівсь ка 
і Літинська птахофабрики. У Малих Крушлинцях 
українсь ка компанія за рахунок німецько-австрійсь-
кого капіталу модернізує свиноферму на 10 тис. 
го лів, у Комарові відновили ферму на 300 голів, три 
тисячі голів маточного поголів’я свиней завезли у 
Хмільницький район, де вони дуже інтенсивно роз-
виваються. У Дзигівці Ямпільського району буде ве-
ликотоварна свиноферма на 15 тис. голів. Всього по 
області за I квартал відновлено 15 ферм. 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ 

Створення позитивних умов для ведення бізнесу 
дало можливість для створення нової регіональної 
політики, спрямованої на розвиток конкурентоспро-
можності та залучення підприємницької ініціативи 
для розвитку економічної спроможності регіону. 
Сформовано попередні умови щодо політики за-
лучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, форму-
вання умов посилення конкурентної переваги регіону 
серед найближчих сусідів (Житомир, Хмельницький, 
Черкаси). Прикладом відкритості у сфері інвестицій-
ної політики регіону може бути один із найкращих, 
на думку вітчизняних експертів, Інтернет-ресурс 
www.vininvest.com.ua.

На кінець 2006 р. в області діяло більше 79 тис. 
суб’єктів підприємницької діяльності, з яких більше 
8 тис. малих підприємств, 1,5 тис. фермерські гос-
подарства та майже 70 тис. фізичних осіб — підпри-
ємців. У малому бізнесі працює майже 23,0 % насе-
лення, зайнятого у всіх сферах діяльності. Зростає 
роль малого бізнесу у формуванні доходів місцевих 
бюджетів. 

З метою підтримки розвитку підприємництва 
та інвестиційного клімату на Вінниччині діє розпо-
рядження голови обласної держадміністрації «Про 
порядок часткового відшкодування з обласного бюд-
жету відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів», згідно з яким у 
2006 р. надано фінансову підтримку 29 інвестицій-
ним проектам на загальну суму 482 тис. грн. Усього 
на реалізацію зазначених інвестиційних проектів за-
лучено 20,3 млн грн банківських кредитних ресур-
сів. За наслідками реалізації інвестиційних проектів 
передбачається збільшити обсяг виробництва про-
дукції на суму до 150,3 млн грн на рік, збільшення 
надходження податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів на суму до 10,9 млн грн, створити 336 до-
даткових робочих місць.

Успішно реалізується проект щодо сприяння підго-
товці управлінських кадрів для сфери підприємниц т  ва. 
За рахунок бюджетних коштів отримали другу вищу 
освіту на базі Вінницького торговельно-економічного 
інституту 95 представників підприємницьких струк-
тур, 30 осіб завершує навчання, протягом лютого 
2007 р. завершиться набір ще однієї групи.

Господарським комплексом області за січень — 
листопад 2006 р. (без малого бізнесу та сільсько-
господарських підприємств) в цілому отримано 
581,4 млн грн прибутку.

Прибуток одержали 66,6 % підприємств, фінан-
совий результат яких становить 823,6 млн грн, що 
в 2,2 рази більше отриманих прибутків за січень — 
листо пад 2005 р. (за цим показником область посі-
дає перше місце серед областей України).

За січень — листопад 2006 р. сальдованим фі-
нансовим результатом став прибуток у підприємств 
усіх видів економічної діяльності області, проте най-
більший вплив на формування прибуткового фінан-
сового результату області мала діяльність промис-
лових підприємств, якими отримано 519,7 млн грн 
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Мал. 7.
Надходження до місцевих

бюджетів  від СМП, млн грн.
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прибутку, а найбільшу суму прибутку одержали під-
приємства харчової та переробної промисловості 
(508,2 млн грн). Порівняно з відповідним періодом 
минулого року досягнуто суттєвого зростання при-
бутку в промисловості, будівництві, на підприєм-
ствах, що надають колективні, громадські та осо-
бисті послуги. Спостерігається зростання прибутку 
підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю, 
здавання під найм та надають послуги юридичним 
особам, послуги освіти та охорони здоров’я. 

Також отримали прибуток підприємства, що на-
дають послуги сільського господарства, мислив-
ства та лісового господарства, готельного та ресто-
ранного бізнесу, транспорту, які були збитковими у 
січні — листопаді минулого року. Позитивний висно-
вок щодо власної регуляторної діяльності Вінницька 
ОДА обґрунтовує оперативними показниками під-
приємницької активності в області, за якими посідає 
5 місце в Україні. Як власні стратегічні кроки в на-
прямку досягнення цих результатів Вінницька ОДА 
акцентувала спрощену систему реєстрації підприєм-
ців та одержання дозвільних документів для ведення 
бізнесу (так звані «Єдині реєстраційні вікна» і «Єдині 
дозвільні офіси»), що була запроваджена в усіх ра-
йонах і містах області, та зменшення регуляторного 
тиску на бізнес-середовище.

Ще у 2005 р. виконавчими органами Вінницької 
міської ради проведено роботу з прискореного пе-
регляду чинних регуляторних актів щодо ставок міс-
цевих податків, орендної плати та процедури пере-
дачі об’єктів в оренду, ринкової торгівлі, перевезень 
пасажирів в режимі маршрутного таксі, будівництва 
та благоустрою міста, регулювання земельних від-
носин. Визначено доцільним здійснити відстеження 
результативності дії ряду регуляторних актів та вне-
сти зміни до них у 2006 р. Складено відповідний план 
діяльності виконавчих органів міської ради з підго-
товки регуляторних актів.

Питання здійснення регуляторної політики у сфері 
підприємницької діяльності розглядалися на чо-

тирьох засіданнях міської координаційної ради з пи-
тань розвитку підприємництва та реалізації регуля-
торної політики.

На кінець 2005 р. загальна кількість малих підпри-
ємств становила понад 3,8 тис. одиниць (розра-
хунково), чисельність підприємців фізичних осіб — 
23 452. Кількість підприємців — фізичних осіб, які 
є платниками податків, становила 19,4 тис., що 
більше, ніж за минулий рік на 2,8 тис. осіб. Надхо-
дження до бюджету міста від діяльності суб’єктів 
підприємницт ва становила 41,3 млн грн (розрахун-
ково), або 30 % від загального обсягу дохідної час-
тини бюджету.

Кількість малих підприємств в розрахунку на 
10 тис. осіб наявного населення зросла до 106 (роз-
рахунково) проти 95 на початок року. 

Мал. 8.
Фінансові результати 

від звичайної діяльності 
до оподаткування 

підприємств області 
за січень-листопад, млн грн.
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Мал. 9.
Кількість діючих суб’єктів

підприємницької діяльності.
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ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Вінниччина займає вигідне географічне поло-
ження, близько знаходиться до кордонів, і це зумов-
лює те, що великий бізнес області не дуже сильно 
страждає від втручання влади. Протягом останнього 
року після виборів таких проявів не було зафіксо-
вано. Враховуючи також результати виборів, можна 
зробити висновок, що обрані посадові особи області 
не мають особливої причетності до бізнесу, а тому 
рішення, що приймаються у бізнесовій сфері, можна 
називати об’єктивними.

2006 вважається роком змін у сфері вуличної 
торгівлі та маршрутних перевезень у Вінниці. Роз-
глядаючи позицію даних суб’єктів, можна зробити 
висновок, що місцева влада втручається в їх роботу, 
оскільки за останній рік навела порядок на даних ді-
лянках. Окрім того, гостро стоїть проблема кому-
нального майна, адже більшість орендованих площ в 
області належить до комунальної власності; власники 
даних орендних площ не дуже зацікавлені віддавати 
«свої» площі назад, в яких вони зробили ремонт або 
реконструкцію, і мають першочергове право викупу 
за умови зміни форми власності. На думку таких осіб, 
влада спеціально не дозволяє робити повну рекон-
струкцію будівель і занижує ціну на продаж для своїх 
покупців, а ті згодом продають майно за ринковими 
цінами.

Неабиякого резонансу набула справа по виді-
ленню земельної ділянки та оформлення усіх доку-
ментів для будівництва заводу «Барлінек», що спе-
ціалізується на виробництві паркетного покриття. 
Завод функціонує за рахунок польських інвестицій. 
Для узаконення рішення деякі депутати Вінницької 
міської ради пропонували свої «посередницькі по-
слуги» для швидкого просування справи за немалі 
кошти.

В області не зафіксовано серйозних втручань 
влади в роботу бізнесу, адже місцеве та обласне 
керівництво намагаються налагоджувати тісну спів-
працю із підприємцями та громадою в цілому.

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ 

Доволі гостро постала проблема зі спиртовими 
заводами Вінниччини. На початку квітня 2006 р. 
14 спиртових заводів змушені припинити свою ро-
боту. Це пов’язано із тим, що у законодавчій базі, 
яка регламентує механізми реалізації спирту, ви-
никла правова колізія. У Законі України «Про оптову 
торгівлю спиртом» чітко не зазначено, яка саме 
державна структура має видавати ліцензію спирто-
вим заводам на продаж продукції. Абсурдність цієї 
ситуації призводить до того, що лікеро-горілчані 
заводи не можуть закуповувати сировину для своїх 
підприємств, а, відповідно, спиртовики сьогодні не 
проводять жодної фінансової операції. Через місяць 
ситуація в цій сфері загострилася ще більше, але, 
відповідно, стала зрозумілішою. Така ситуація доволі 
сприятлива для потенційних покупців, адже для того, 

щоб купити завод за мізерною ціною, його необхідно 
довести до стану банкрутства.

Першим об’єктом, навколо якого розгорівся кон-
флікт, став Мартинівський спиртзавод Жмеринсь-
кого району, відомий ще за радянських часів най-
кращими показниками в Україні з випуску продукції. 
Скандал триває вже не перший місяць. Він пов’яза-
ний зі зміною керівництва заводу. 20 жовтня 2005 р. 
закінчився річний контракт директора заводу Ми-
коли Огородника. Спеціалісту, який більше 30 років 
працює у спиртовій галузі, відмовлено у продовженні 
контракту. Замість нього призначають колишнього 
ветфельдшера Юрія Федчишина. Колектив висловив 
своє незадоволення. 

Керівнику підприємства вдалося покрити усі 
збитки та вийти на чистий прибуток, виплачувати 
працівникам заробітну плату розміром 760 грн. Про-
тягом 2005–2006 рр. підприємство виробило продук-
ції на 2,6 млн. Ситуація складається таким чином, що 
декого не цікавить така продуктивна робота підпри-
ємства. Хтось хоче приватизувати спиртову галузь. 
Якщо завод буде прибутковим, то це буде складніше 
зробити. Огородника відстоює не лише весь колек-
тив заводу, але й усе село. 

На сьогоднішній день у спиртовій галузі є три по-
тужних заводи — у Немирові, Барі та Жмеринці. Ре-
шта працює із великою перервою, але чомусь деякі 
особи зацікавлені у зміні керівництва на «мертвих» 
спиртзаводах.

Цю 1-мільйонну аферу викрито правоохоронцями 
в Могилеві-Подільському, де місцеві ділки підтасу-
вали документи на «прихватизацію» цілого базару. 
Слідство вже з’ясувало, що в підготовчому пакеті 
документів на отримання земельної ділянки під ба-
заром значилася тільки одна капітальна споруда… 
туалет розміром 4×4 м. Решту прибуткової терито-
рії, де місцевою та молдовською сільгосппродукцією 
торгують вінницькі та «закордонні» оптовики, «при-
хватизатори» взяли практично «за так». Збитки від 
такої «роздачі» землі для міського бюджету прикор-
донного Могилева-Подільського, за даними УМВС, 
склали близько 700 тис. грн.

Фірма відомого депутата викупила півгектара 
землі за 144 тис. грн. Реальна вартість може сягати 
2 млн грн.

9 березня 2006 р. Ленінська районна прокура-
тура Вінниці порушила кримінальну справу щодо чи-
новника управління земельних ресурсів Вінницької 
міськради за підозрою у зловживанні владою під час 
продажу земельної ділянки по вулиці Келецькій пло-
щею 0,513 га. 

За інформацією прокуратури, цей посадовець 
допоміг ТОВ «А...-К» викупити земельну ділянку за 
144,271 тис. грн на розі вул. Келецької та 40-річчя 
Перемоги, згідно з експертною оцінкою від 30 червня 
2004 р., що є порушенням закону, адже експертна 
оцінка дійсна лише 12 місяців з дня проведення. 
Тому, згідно з новою експертною оцінкою, у лютому 
2006 р. вартість цієї ділянки — не менше 490 тис. грн! 
Таким чином бюджету Вінниці нанесено збитків на 
суму 345 тис. грн.

Жителі одного з будинків міста Вінниці вже про-
тягом трьох років намагаються вирішити свою про-
блему. Частина прибудинкової території, без згоди 
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мешканців будинку, Вінницькою міськрадою була 
передана одній із комерційних фірм. Через це було 
заблоковано і зруйновано два проїзди до двору. На 
відстані 7,4 м від стіни будинку побудовано капіталь-
ний паркан із колючим дротом заввишки 4 м. Звер-
нувшись до ЖЕКу № 3, мешканцям запропонували 
використовувати земельну ділянку з іншого боку бу-
динку, що підтверджується складеним схематичним 
планом БТІ. Але незважаючи на ці документи, керів-
ництво комерційної фірми побудувало тенісний корт, 
волейбольний майданчик, альтанки з мангалами, 
фонтан та квітники. Для свого розвитку фірма знов 
планує відібрати частину прибудинкової території 
для комерційних потреб. 

Жителі звернулися до міської влади щодо захисту 
своїх прав, де їм пообіцяли створити комісію для ви-
значення прибудинкової території, вивчення техніч-
ного стану будинку та протиправної капітальної забу-
дови біля нього. Але мешканці будинку стверджують, 
що документи фірми підроблені, адже у проекті відве-
дення немає погодження суміжних землекористува-
чів. Але у висновку читаємо: «По проекту відведення 
дали свої позитивні висновки суміжні землекористу-
вачі, проект з ними погоджений, претензії відсутні».

Аптечне підприємство «Ліки» протягом 26 років 
виготовляє ліки за рецептами. Колектив подав заяву 
до міської ради на приватизацію зайнятих під вироб-
ництво 900 кв. м площі. Приміщення було включено 
у план приватизації комунального майна на 2007 р. 

Але нещодавно працівники підприємства дізналися 
про те, що їхнє підприємство викуплене і гроші у сумі 
1 619 948 грн 40 коп. були перераховані з одного ра-
хунку, незважаючи на те, що справжній рахунок від-
критий зовсім в іншому банку. 

Як виявилося, у період з січня по березень 
2007 р. певні особи, очевидно, підкупивши деяких ко-
лишніх учасників товариства, зібрали альтернативні 
збори. На цих зборах виключили 86 учасників, із ТОВ, 
а натомість створили із 18 учасників інше підприєм-
ство — з тотожною назвою та юридичною адресою. 
Документи зареєстрували, виготовили другу печатку, 
хоча перша ніколи не губилася. 

Зацікавлені особи, які свого часу нагребли купу 
грошей, поставили собі за мету заволодіти навіть 
не підприємством, а приміщенням. Адже це майже 
1 000 кв. м у престижному районі міста. Схема від-
працьована роками: це підкуп деяких учасників під-
приємства, створення нових установчих документів, 
реєстрація у Реєстраційній палаті. 

Коли працівники ТОВ «Ліки» звернулися до міської 
влада з проханням розібратися, ті у свою чергу дали 
відписку, що «не мають права втручатися у комер-
ційну діяльність товариств». Справжнє ТОВ «Ліки» 
подало позов до суду визнати нелегітимним одно-
йменне товариство. 

ВИСНОВКИ 

1. Наприкінці 2006 р. в області діяло більше 79 тис. 
суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 
більше 8 тис. малих підприємств, 1,5 тис. фер-
мерських господарств та майже 70 тисяч фізич-
них осіб — підприємців. У малому бізнесі працює 
майже 23,0 % населення, зайнятого у всіх сферах 
діяльності. Зростає роль малого бізнесу у форму-
ванні доходів місцевих бюджетів.

2. Кількість малих підприємств в розрахунку на 
10 тис. осіб наявного населення зросла до 106 
проти 95 на початку року.

3. Станом на 1 січня 2007 р. з початку інвестування 
в економіку області залучено 92,9 млн дол. США 
прямих іноземних інвестицій, що на 17,4 % 
більше, ніж було на початок 2006 р. У 2006 р. обсяг 
залучених в економіку області прямих іноземних 
інвестицій становить майже 14 млн дол. США.

4. Основними галузями економіки, в які надійшли 
іноземні інвестиції, залишаються: харчова та пе-
реробна промисловість, хімічна, оптова торгівля, 
сільське господарство.

5. В області протягом останніх років створено спри-
ятливі умови для залучення інвестицій:

 розробляється проект рішення Вінницької облас-

ної ради «Про спеціальний режим інвестиційної 
діяльності в процесі реструктуризації цукрової га-
лузі Вінницької області»; відпрацьовується «Про-
грама реструктуризації цукрової галузі Вінницької 
області»; створено постійно діючу інвестиційну 
конференцію, до участі в якій залучаються фінан-
сові, консалтингові структури, державні органи, 
що безпосередньо впливають на інвестиційний 
клімат регіону; за участю регіонального Фонду 
державного майна при фінансуванні Агентства 
Сполучених Штатів Америки з міжнародного 
розвитку (USAID) у Вінницькій області розпочав 
роботу проект «Приватизація земель несільсько-
господарського призначення підприємствами 
України».

6. Ряд інвестиційних проектів спрямований на роз-
виток тваринництва Вінниччини — у Ладижині 
розпочалася реконструкція птахоферми з виро-
щування індиків; у Малих Крушлинцях українська 
компанія за рахунок німецько-австрійського капі-
талу модернізує свиноферму.

7. На початку квітня 2006 р. 14 спиртових заводів 
змушені припинити свою роботу. Це пов’язано із 
правовою колізією в Законі України «Про гуртову 



74

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

торгівлю спиртом», де чітко не зазначено, яка 
саме державна структура має видавати ліцензію 
спиртовим заводам на продаж продукції. Тому 
лікеро-горілчані заводи не можуть закуповувати 
сировину для своїх підприємств. Така ситуація 
досить сприятлива для потенційних покупців, 
адже для того, щоб купити завод за мізерною 
ціною, його необхідно довести до стану банкрут-
ства.

8. На сьогоднішній день у спиртовій галузі є три по-
тужних заводи — у Немирові, Барі та Жмеринці. 
Решта працює із великою перервою, але чомусь 

деякі особи зацікавлені у зміні керівництва на 
«мертвих» спиртових заводах.

9. Створення позитивних умов для ведення бізнесу 
дало можливість формувати нову регіональну по-
літику, спрямовану на розвиток конкурентоспро-
можності та залучення підприємницької ініціативи 
для розвитку економічної спроможності регіону.



Територія 20,1 тис. км2

Щільність населення 52 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1037,4 тис. осіб

міське 528,8 тис. осіб

сільське 508,6 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Луцьк 207 тис. осіб

Кількість районів 16

кількість сільських районів 16

кількість районів у містах —

Кількість міст 11

в т.ч. обласного підпорядкування 4

Кількість селищ міського типу 22

Кількість сільських населених 
пунктів

1054

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1087

ВОЛИНСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Шелеп Михайло, 
Наход Михайло

Центр Політичного Аналізу та 
Виборчого Консалтингу
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА

Говорячи про загальні тенденції, які характери-
зують сферу політики Волинської області за період з 
березня 2006 по березень 2007 р., відзначимо такі:

• політичне життя регіону після парламентських та 
місцевих виборів не згасло, а зосередилося в сті-
нах органів влади та місцевого самоврядування;

• провідні політичні партії області, протягом трива-
лого часу не представлені у владі, отримали на-
лежне представництво у місцевих радах;

• протягом року відбувалася зміна керівництва у 
представницьких органах місцевого самовряду-
вання;

• у виконавчій владі відбувалося повернення «ста-
рих кадрів»;

• регіональна влада, попри зміну керівництва цен-
тральної виконавчої влади, продовжувала свою 
політику в області, тому фактично регіон не відчув 
на собі наслідків цієї зміни;

• в області вироблено принципово новий, порів-
няно з попередніми роками, механізм відстою-
вання інтересів регіону перед державними орга-
нами влади.

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У 
ВЛАДІ 

Волинська обласна рада
У результаті виборів 2006 р. до Волинської об-

ласної ради (яка нараховує 80 депутатів) найбільше 
депутатських мандатів здобув Блок Юлії Тимошен-
ко (40). Другим став регіональний Блок «Наша 
Украї на» (18). Також в обласній раді отримали своє 
представництво Український Народний Блок Кос-
тенка та Плюща (6), Блок Бориса Клімчука «Рідна Во-
линь» (5), Партія регіонів (4), Народний Блок Литви-
на (4) та Соціалістична партія (3). 

Варто відзначити таку особливість виборів до Во-
линської обласної ради, як присутність у ній депутатів 
регіональної політичної групи — Блоку Бориса Клім-
чука «Рідна Волинь». Причина такого результату — 
порівняно високий рейтинг довіри у населення до ко-
лишнього багаторічного голови Волинської обласної 
держадміністрації Бориса Петровича Клімчука.

Найбільше депутатів обласної ради представля-
ють міста обласного значення — 43 із 80: Луцьк — 30, 
Нововолинськ — 5, Володимир-Волинський — 5, Ко-
вель — 3. Серед районів найбільше представництво 
мають: Луцький — 12, Ківерцівський — 4, Горохівсь-
кий — 4. По 2 депутати представляють Володимир-
Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, 
Любомльський, Старовижівський, Турійський ра-
йони. Лише по одному — Маневицький, Ратнівський, 
Шацький райони. Не мають жодного представника 
в обласній раді Іваничівський, Локачинський, Любе-
шівський, Рожищенський райони. 

Загалом із 80 депутатів нового складу обласної 
ради — лише 4 жінки. 

Звертає на себе увагу і професійно-трудовий 
склад нової обласної ради. Значно поменшало в раді 
представників бюджетних сфер (лікарів, учителів). 
Натомість збільшилася кількість представників біз-
несу — близько 35 (наприклад, Волинське головне 
регіональне управління КБ «ПриватБанк» має 3 ман-
дати, підприємство «Герборг-Холдинг» — 2, причому 
від різних партій і блоків), влади — 16. 

На першому пленарному засіданні було оголо-
шено про створення фракції Блоку Юлії Тимошенко 
(БЮТ) та фракції Українського Народного Блоку Кос-
тенка та Плюща (Блок Костенка–Плюща), а їх керів-
никами було обрано Віктора Степановича Олійника 
(голову обласного осередку Всеукраїнського об’єд-
нання «Батьківщина») та Бориса Юхимовича Загреву 
(голову обласного осередку Української Народної 
Партії) відповідно. Під час другого пленарного за-
сідання заявили про створення фракцій Блок «Наша 
Україна» («НУ»), Народний Блок Литвина (НБЛ), Блок 
Бориса Клімчука «Рідна Волинь» (Блок «Рідна Во-
линь»), Соціалістична партія України (СПУ). Фракцію 
«Наша Україна» очолив Сергій Іванович Слабенко (на-
родний депутат України IV скликання), фракцію Блоку 
«Рідна Волинь» — Борис Петрович Клімчук (Надзви-
чайний і Повноважний Посол України в Литовській 

Таблиця 1. 
Результати виборів 2006 р. 

у Волинській області до Вер-
ховної Ради України, Волин-

ської обласної ради,  Луцької 
міської ради.
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1. Блок Юлії Тимошенко 43,94 41,34 37,73

2. Блок «Наша Україна» 20,70 18,85 19,05

3.
Український Народний Блок Костен-
ка та Плюща

6,27 6,48 5,01

4.
Блок Бориса Клімчука «Рідна Во-
линь»

— 4,58 —

5. Партія регіонів 4,50 3,76 4,66

6. Народний Блок Литвина 3,31 3,64 2,69

7. Соціалістична партія України 3,77 3,05 3,11

8. Громадянський блок «Пора–ПРП» 2,14 2,13 5,63

9. Комуністична партія України 2,24 2,05 2,49
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Республіці). Для створення повноцінної фракції На-
родного Блоку Литвина «Наша Україна» делегувала 
до її складу Віталія Миколайовича Зарембу (перший 
заступник голови Волинської обласної державної ад-
міністрації). Очолив фракцію НБЛ Андрій Антонович 
Турак (директор Приватно-орендного сільськогос-
подарського підприємства імені Т. Г. Шевченка). До 
фракції СПУ, яку очолив Іван Євдокимович Смітюх, 
«нашоукраїнці» делегували Івана Івановича Карпо-
миза (голова Федерації профспілок області) та Ми-
колу Миколайовича Бащука (голова Старовижівської 
районної державної адміністрації). Проте всі троє 
фактично продовжували свою роботу в лавах «на-
шоукраїнців». А «регіоналам» для створення фракції 
забракло одного депутата. 

На початок каденції в обласній раді діяла біль-
шість, сформована з фракцій БЮТ та Блоку Костенка-
Плюща, що налічувала 46 депутатів. Підтримували дії 
цієї більшості і голосували за всі її рішення і два депу-
тати, обрані за списком Блоку «Наша Украї на». Це 
голова обласного осередку Народного Руху України 
Володимир В’ячеславович Банада та член НРУ Тимо-
фій Степанович Янко. Вони не увійшли до фракції 
«Наша Україна».

Протягом півроку більшість була доволі моно-
літною, оскільки її основу становила одна фракція, а 
крім того, БЮТ та УНП ще до виборів співпрацювали 
між собою.

Іншу, неформальну, коаліцію, опозиційну до біль-
шості (у кількості 32), утворили депутати п’яти по-
літичних сил: «Наша Україна», СПУ, ПРУ, НБЛ і Блок 
«Рідна Волинь». Ця коаліція об’єднувалася навколо 
особи голови обласної державної адміністрації Во-
лодимира Нальковича Бондаря, у якого були напру-
жені стосунки з лідерами БЮТ. 

У результаті складних інтриг та конфліктів, що 
мали місце після початку роботи ради, головою Во-
линської обласної ради V скликання було обрано 
представника БЮТ Анатолія Петровича Грицюка, 
який до обрання працював головою Ківерцівської 
райдержадміністрації. Також було обрано двох за-
ступників: першим заступником голови обласної 
ради — Б. Ю. Загреву, заступником голови обласної 
ради — В. В. Банаду.

На сьогодні склад більшості дещо переформато-
ваний через рішення керівних органів БЮТ та «Нашої 
України» співпрацювати на всіх рівнях. Формально 
створено нову коаліцію у складі БЮТ та Блоку «Наша 
Україна», але стосунки між її учасниками, попри пу-
блічну єдність дій, залишаються прохолодними.

Волинська обласна державна адміністрація
Голова Волинської обласної державної адміні-

страції Володимир Налькович Бондар працює на 
своїй посаді з лютого 2005 р. Він є лідером обласної 
організації партії «Народний Союз “Наша Україна”», 
хоча формально не є її керівником. До своєї посади 
пройшов довгий шлях, ведучи опозиційну діяльність. 
Із приходом до влади В. Бондар сформував навколо 
себе команду зі своїх однодумців-партнерів по опо-
зиційній діяльності. Однак згодом з різних причин ця 
команда відійшла від керівництва областю. Так, Бог-
дан Павлович Шиба (екс-перший заступник голови) 
був обраний Луцьким міським головою, Володимир 

Георгійович Карпук (екс-заступник з гуманітарних 
питань) — народним депутатом України, Василь Бай-
цим (екс-заступник з економічних питань) — депута-
том обласної ради, членом виконкому Луцької місь-
кради, сьогодні займається написанням докторської 
дисертації.

 Поступово команда голови ОДА почала все 
більше поповнюватися особами, які працювали в ор-
ганах влади до 2005 р. Так, на сьогодні заступниками 
голови ОДА працюють люди, яких умовно можна 
зарахувати до «старої команди». Зокрема, перший 
заступник голови Волинської обласної державної 
адміністрації Віталій Заремба працював на посадах 
заступника голови виконкому Волинської обласної 
ради та заступника Голови ОДА з 1992 по 2002 рр. 
У 2002 р. безуспішно намагався пройти у Верховну 
Раду висуванцем від виборчого блоку «За Єдину 
Україну». Був одним із активістів Аграрної партії на 
Волині. Заступник голови — керівник апарату об-
ласної державної адміністрації — Віталій Євгенович 
Максим’як — людина, від якої нині значною мірою за-
лежить формування кадрової політики в регіоні. Був 
заступником губернатора з організаційних питань 
при одіозному для багатьох волинян Анатолію Фран-
цузі. Заступник голови Волинської обласної держав-
ної адміністрації з гуманітарних питань — Святослав 
Євгенович Кравчук. З 1994 до 2006 рр. обирався се-
кретарем Луцької міської ради, працював першим 
заступником Луцького міського голови. Заступник 
голови Волинської обласної державної адміністрації 
з питань архітектури, будівництва та житлово-кому-
нального господарства — Василь Павлович Дмитрук, 
з 1998 по 2006 рр. працював головою Волинської об-
ласної ради.

Схожа ситуація і на нижчому рівні. Зокрема, Ан-
тон Федорович Кривицький, у минулому багато-
річний міський голова Луцька, спочатку працював 
радником Голови ОДА, а віднедавна — начальник 
головного управління містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства облдержадмі-
ністрації. З команди колишнього голови Волинської 
облдержадміністрації Бориса Петровича Клімчука 
зараз працюють: у минулому незмінний начальник 
фінансового управління Волинської ОДА Василь Ан-
дрійович Гром, який віднедавна перейшов на посаду 
радника голови, а до того працював заступником го-
лови ОДА В. Бондаря з економічно-фінансових та со-
ціальних питань; колишній заступник Б. Клімчука Пе-
тро Васильович Онищук, нині є радником В. Бондаря; 
колишній начальник управління внутрішньої політики 
Михайло Михайлович Попович сьогодні обіймає по-
саду начальника обласного управління освіти і науки; 
колишній голова Рожищенської райдержадміністра-
ції Володимир Іванович Войтович віднедавна — на-
чальник управління внутрішньої політики ОДА.

Поряд з тим в облдержадміністрації працює ба-
гато справді «нових облич», однак їхній вплив на по-
літику голови ОДА аж ніяк не є визначальним. 

Райони
Ситуація, за якої до керівництва областю залуча-

ються «старі кадри», повторюється і на районному 
рівні (до складу Волинської області входить 16 ра-
йонів). Керівництво райдержадміністрація ми здій с-
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ню ють вихідці із середовища В. Бондаря: 1) люди, з 
якими він працював разом в опозиції, члени НСНУ, або 
2) особи, яких можна назвати креатурами заступників 
голови ОДА. Із середовища «Нашої України» вийшли 
голови таких районних держадміністрацій, як Воло-
димир-Волинська — Юрій Борисович Михалець, Ло-
качинська — Олександр Миколайович Александрук, 
Ратнівська — Адам Семенович Харлампович, Рожи-
щенська — Олег Анатолійович Савчук. Близькими до 
«нашоукраїнців» можна назвати голів Луцької РДА 
Володимира Миколайовича Демчука, Шацької РДА 
Леоніда Петровича Кислюка та Старовижівської РДА 
Миколу Миколайовича Бащука, які раніше працювали 
в державних органах влади. Перші двоє, В. М. Дем-
чук та Л. П. Кислюк, не так давно вступили до НСНУ. 
Щодо останнього — М. М. Бащука, — то його призна-
чення викликало скандал, який тривав досить довго і 
був пов’язаний із незгодою лідерів більшості партій 
районної ради, зокрема «Нашої України» та БЮТ, із 
таким кадровим рішенням.

До осіб, призначення яких, швидше за все, було 
пролобійоване «старою командою», належать керів-
ники таких районів: Горохівського (Леонід Олексан-
дрович Андрійчук), Любешівського (Василь Трохи-
мович Корець), Ківерцівського (Леонтій Дмитрович 
Кричкевич), Турійського (Василь Васильович Мазу-
рик). Всі вони є представниками Народної партії, яку 
на Волині очолює заступник Голови ОДА В. П. Дми-
трук. Четверо голів РДА — позапартійні. Зокрема, 
Камінь-Каширської (Віктор Іванович Сус), Ковельсь-
кої (Вадим Петрович Грищук), Маневицької (Віталій 
Володимирович Барванов), Любомльської (Василь 
Сидорович Веремчук — недавно вийшов з лав УНП). 
Одного голову РДА має на Волині Партія промислов-
ців і підприємців України. Це голова Іваничівської РДА 
Віктор Григорович Березюк.

Керівництво районними радами в основному здій-
снюють представники БЮТ. Виняток — Ратнівсь ка, 
Любомльська та Ковельська районні ради, які очолю-
ють представники «Нашої України». 

Щодо депутатського складу, то в усіх радах біль-
шість отримали фракції БЮТ (понад третину депу-
татських мандатів блок отримав у кожній міській раді 
області та абсолютній більшості районів) та блоку 
«Наша Україна». Також депутатські мандати у район-
них радах отримали УНБ Костенка та Плюща, Грома-
дянський блок Пора–ПРП, Народний Блок Литвина, 
Соціалістична партія, Партія регіонів, Народно-де-
мократична партія.

Серед яскравих особливостей на місцевому рівні 
варто згадати, що Ратнівським селищним головою 
обрано представника Комуністичної партії України. І 
пов’язано це з популярністю особи самого голови, а 
не політичної сили, яку він представляє. 

Міста
Що стосується міст обласного значення (їх в об-

ласті 4), то ситуація тут різна.
У Луцьку (обласному центрі) міським головою об-

рано Богдана Павловича Шибу, представника БЮТ, 
який до обрання працював першим заступником 
Голови Волинської обласної державної адміністра-
ції. Він менше як на 1 % випередив свого основного 
конкурента — тодішнього міського голову Антона 

Федоровича Кривицького (результати виборів місь-
кого голови: 1) Б. П. Шиба — 31 263 голосів вибор-
ців (28,29 %); 2) А.Ф. Кривицький — 30 510 голосів 
(27,60 %)). Вибори Луцького міського голови були 
складними, їх остаточний результат протягом трива-
лого часу оскаржувався у судах, і лише 25 квітня було 
поставлено крапку. 

Абсолютну більшість у Луцькій міській раді ста-
новлять депутати від БЮТ (23), менше депутатів у 
фракції «Наша Україна» (11). Інші політичні сили ма-
ють незначне представництво: Громадянський блок 
Пора–ПРП — 3, Український Народний Блок Костенка 
та Плюща — 3, Партія регіонів — 3, СПУ — 2 депутати. 
Секретарем ради обрано Святослава Олексійовича 
Зелінського (БЮТ), який у минулому працював пред-
ставником Національної ради з питань телебачення 
та радіомовлення у Волинській області. 

В інших містах обласного значення (Ковелі, Во-
лодимирі-Волинському, Нововолинську) основу від-
повідних міських рад становлять депутати від БЮТ 
та Блоку «Наша Україна», а міські голови є безпар-
тійними або не демонструють яскраво свою партійну 
приналежність. 

Новим міським головою Ковеля обрано позапар-
тійного Сергія Дмитровича Кошарука, секретарем 
ради — Василя Григоровича Шворака (БЮТ). Щодо 
депутатського складу ради, то за результатами ви-
борів він такий: БЮТ — 19 депутатів, Блок «Наша 
Україна» — 7 депутатів, Український народний блок 
Костенка і Плюща — 2, СПУ — 2, Народний блок 
Литвина — 2, Партія «Відродження» — 2, Партія ре-
гіонів — 2. Варто відзначити, що успіх партії «Відро-
дження» пояснюється її «залізничним» характером, 
адже місто Ковель — залізничний центр області.

Залишили за собою посади міський голова Воло-
димир-Волинського Петро Данилович Саганюк (його 
підтримували БЮТ та «Наша Україна») та міський го-
лова Нововолинська Віктор Борисович Сапожніков 
(його підтримувала «Наша Україна»). 

Згідно з результатами виборів, БЮТ отримав у 
Володимир-Волинській міській раді 14 мандатів, 
Блок «Наша Україна» — 7, по 2 — УНБ Костенка і 
Плюща, Народний Блок Литвина та Партія регіонів. 
По одному представнику в міській раді мають СПУ, 
КПУ та «Третя сила». Секретарем Володимир-Во-
линської міської ради став представник БЮТ Микола 
Володимирович Матусевич. 

Нововолинську міську раду сформували чотири 
політичні сили: БЮТ — 20 депутатів, Блок «Наша 
Україна» — 11, УНБ Костенка і Плюща — 4, Пора-
ПРП — 2. Секретарем міської ради обрано представ-
ника БЮТ Володимира Дмитровича Рожелюка.

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД 

Якщо говорити про баланс влад, то, як уже було 
зазначено, у Волинській області місцеві органи ви-
конавчої влади і представницькі органи місцевого 
самоврядування контролюються політиками з «На-
шої України» та БЮТ. ОДА контролюється представ-
никами «Нашої України» та політиками зі «старої ко-
манди». Стабільної більшості в обласній раді сфор-
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мовано не було, увесь час діяла ситуативна більшість, 
що виникала навколо БЮТ або «Нашої України». 

Між цими політичними силами весь час тривало 
суперництво за визначальний вплив у регіоні. При-
кладами цього є такі факти: конфлікт довкола питання 
про обрання керівництва обласної ради, ініціювання 
двічі «бютівською» більшістю в обласній раді питання 
про оголошення недовіри голові ОДА Володимиру 
Бондарю, перехід частини депутатів обласної ради 
від фракції БЮТ до коаліції за участю блоку «Наша 
Україна» в кінці 2006 р. 

В останні два місяці, у зв’язку з об’єднанням опо-
зиційних сил у Верховній Раді, конфліктність на регіо-
нальному рівні між цими політичними силами зникла і 
вони діють у форматі спільної коаліції. 

В обласному центрі влада сконцентрована у БЮТ, 
до якого належать і міський голова, і більшість депу-
татів. Оскільки стосунки по лінії «міський голова — 
більшість», попри спільну партійну приналежність, не 
завжди ідеальні, міському голові доводиться балан-
сувати між інтересами різних груп. Причина — на-
явність у фракції БЮТ великої кількості бізнесменів, 
інтереси яких не завжди збігаються з інтересами 
міської громади. Як приклади: різні позиції голови та 
депутатів з питань надання дозволу на будівництво 
підземного переходу в центрі міста та щодо ство-
рення департаменту молодіжної політики. 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ «ЦЕНТР — 
РЕГІОН»

Взаємовідносини між Києвом і регіоном можна 
визначити в кількох площинах.

Перша площина взаємовідносин із Києвом — че-
рез уряд. «Помаранчеве» забарвлення регіону явно 
не влаштовує уряд, і зрозуміло, що це накладає свій 
відбиток на ставлення центру до регіону. Окрім того, 
голова Волинської ОДА є людиною президента, а 
тому повністю підтримує його лінію. Проте варто 
зазначити, що уряд поки не вдається до серйозних 
методів тиску на область. Більше того, доволі по-
зитивно ставиться до ініціатив чи прохань обласної 
влади (як приклад — надання області з резервного 
фонду уряду 10 млн грн для подолання наслідків сти-
хії влітку 2006 р.). З одного боку, це можна пояснити 
меншою важливістю ролі регіону в контексті всієї 
країни, а з іншого — обласна влада успішно виконує 
покладені на неї завдання, а також спромоглася до-
сягти позитивних тенденцій у соціально-економіч-
ному розвиткові регіону. 

Друга площина взаємовідносин із Києвом — че-
рез парламент. Так, регіон у Верховній Раді пред-
ставляють народні депутати України Володимир 
Георгійович Карпук («Наша Україна»), Євген Іванович 
Кирильчук (БЮТ), Сергій Володимирович Шевчук 
(БЮТ), Петро Костянтинович Кравчук (БЮТ), Анато-
лій Олексійович Горбатюк (ПР). Саме ці особи до об-
рання їх народними депутатами працювали та про-
живали на Волині.

Окрім вищеназваних осіб, до своєрідного во-
линсь кого «клубу» у ВРУ можна віднести політи-
ків, які мають інший зв’язок із регіоном: уродженці 

облас ті, які мали свій бізнес у регіоні, іншим чином 
пов’язані з Волинню. Ці дві групи народних депутатів 
(всього 13 осіб) створили в листопаді 2006 р. між-
фракційне депутатське об’єднання «Волинь» у Вер-
ховній Раді України. Ініціаторами створення даного 
об’єднання виступили перший заступник Голови ВРУ 
Адам Мартинюк та Голова Волинської ОДА Володи-
мир Бондар.

Головою міжфракційного депутатського об’єд-
нання «Волинь» є Адам Мартинюк (фракція Комуніс-
тичної партії України). Заступник голови цього об’єд-
нання — депутат із фракції Блоку Юлії Тимошенко 
Сергій Володимирович Шевчук. Членами міжфрак-
ційного депутатського об’єднання «Волинь» є на-
родні депутати України:

• із фракції БЮТ: Юрій Васильович Гнаткевич, Єв-
ген Іванович Кирильчук, Петро Костянтинович 
Кравчук, Сергій Володимирович Поліщук, Микола 
Миколайович Петрук, Ярослав Петрович Федор-
чук;

• із фракції Блоку «Наша Україна»: Володимир Ге-
оргійович Карпук, Микола Володимирович Мар-
тиненко, Леонід (Лесь) Степанович Танюк;

• із фракції Партії регіонів: Анатолій Олексійович 
Горбатюк, Григорій Євдокимович Смітюх.

Уже відбулося два засідання цього об’єднання, 
під час яких проводилися зустрічі з головою Волинсь-
кої ОДА та головою Волинської облради. Обласною 
держадміністрацією було підготовлено та презенто-
вано народним депутатам пакет проблемних питань 
Волинської області, що потребують вирішення на 
державному рівні у 2007 р. Розроблено проект Угоди 
про співпрацю та План роботи міжфракційного депу-
татського об’єднання «Волинь», Волинської обласної 
державної адміністрації, Волинської обласної ради та 
Міжнародного громадського об’єднання «Волинське 
братство» на 2007 р. Підписання угоди планувалося 
на квітень, проте через зміну політичної ситуації воно 
було відкладене на пізніший час. 

Міжнародне громадське об’єднання «Волинське 
братство» об’єднує політиків, урядовців, науковців, 
митців та інших вихідців з області по всьому світу. На 
сьогодні його Президентом є відомий науковець та 
політик Микола Григорович Жулинський.

Варто відзначити активну діяльність в області во-
линянина за походженням першого заступника Го-
лови Верховної Ради України — Адама Мартинюка. 
Особливо помітна його симпатія до Любешівського 
району (звідки він родом), на який він постійно «ви-
биває» гроші з державного бюджету (приклад — від-
криття нового сільського клубу у с. Любешівська 
Воля). Така діяльність приносить свої дивіденди 
для Комуністичної партії України: на виборах 
2006 р. до ВРУ в Любешівському районі КПУ здобула 
12,42 % голосів (3-ій результат). 

У Луцьку діють громадські приймальні народних 
депутатів: приймальня А. І. Мартинюка в офісі об-
ласного осередку КПУ, приймальні Є. І. Кирильчука 
та П. К. Кравчука в приміщенні обласної держадміні-
страції, приймальня А. О. Горбатюка — у приміщенні 
офісу обласного відділення Партії регіонів, при-
ймальня В. Г. Карпука — в офісі обласної організації 
НСНУ. Приймання громадян у них здійснюють поміч-
ники депутатів. У районах громадські приймальні за-
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значених вище народних депутатів діють в офісах тих 
партій, які вони представляють.

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

До політичної еліти регіону ми зараховуємо най-
впливовіших осіб:

Бондар Володимир Налькович — голова Во-
линської обласної державної адміністрації. Працює 
на цій посаді з лютого 2005 р. До керівництва областю 
працював народним депутатом України, був членом 
фракції «Наша Україна». До ВРУ потрапив за резуль-
татами парламентських виборів 2002 р., перемігши 
у мажоритарному окрузі № 22, що збігався з адміні-
стративними межами міста Луцька. На виборах 2002 і 
2004 рр. очолював виборчі штаби блоку «Наша 
Украї на» та кандидата в Президенти В. А. Ющен ка. 
До створення НСНУ очолював обласну організацію 
ПРП. На сьогодні є найвпливовішою особою в об-
ласному осередку партії «Народний Союз “Наша 
Украї на”». Депутат Волинської обласної ради.

Заремба Віталій Миколайович — перший за-
ступник голови Волинської ОДА, позапартійний. Має 
великий досвід роботи у державному управлінні. Із 
1994 до 2002 рр. працював заступником голови ви-
конкому Волинської обласної ради, першим заступ-
ником голови Волинської облдержадміністрації. У 
2002 р. звільнився за власним бажанням. Працював 
на посаді директора ТзОВ «Романів». Під час парла-
ментських виборів 2002 р. був одним із керівників 
обласного штабу виборчого блоку «За ЄдУ». В ОДА 
повернувся у 2005 р. на запрошення Володимира 
Бондаря. З 2006 р. — депутат Волинської обласної 
ради («Наша Україна»).

Дмитрук Василь Павлович — заступник голови 
Волинської ОДА з питань архітектури, будівництва та 
житлово-комунального господарства, депутат Во-
линської обласної ради (за списком Блоку Литвина). 
Голова обласного осередку Народної партії. Був го-
ловою обласної ради двох попередніх скликань. Його 
зараховують до середовища «старої команди». 

Кравчук Святослав Євгенович — заступник го-
лови Волинської ОДА з гуманітарних питань. У ми-
нулому — секретар Луцької міської ради, перший 
заступник міського голови з питань діяльності вико-
навчих органів. 

Грицюк Анатолій Петрович — голова Волинсь-
кої обласної ради. Анатолій Грицюк двічі очолював 
Ківерцівську райраду, а також протягом року очо-
лював Ківерцівську райдержадміністрацію. Один із 
лідерів обласного осередку БЮТ. За рахунок вдалих 
результатів місцевих виборів для БЮТ зумів сформу-
вати свою команду з керівників районних рад і таким 
чином намагається впроваджувати свою політику в 
регіоні. 

Загрева Борис Юхимович — перший заступник 
голови Волинської обласної ради. Очолює обласну 
організацію Української Народної Партії. Був народ-
ним депутатам України минулого скликання за спис-
ком виборчого блоку «Наша Україна». 

Банада Володимир В’ячеславович — заступ-
ник голови Волинської обласної ради. Обіймав цю 
посаду і в минулому скликанні, до цього працював 

заступником начальника управління житлово-кому-
нального господарства ОДА. Очолює Волинську кра-
йову організацію Народного Руху України.

Кирильчук Євген Іванович — народний де-
путат України вже трьох скликань поспіль, фракція 
БЮТ. Найвпливовіша особа в обласному осередку 
ВО «Батьківщина». У минулому — керівник обласної 
профспілкової організації працівників агропромис-
лового комплексу.

Карпук Володимир Георгійович — народний 
депутат України («Наша Україна»). Очолює обласну 
організацію партії «Народний Союз “Наша Україна”». 
До обрання народним депутатом працював заступ-
ником голови ОДА, був депутатом обласної ради. До 
того — завідуючий відділенням обласної лікарні.

Горбатюк Анатолій Олексійович — народний 
депутат України (Партія регіонів). Очолює обласну 
організацію ПР. Молодий політик, тому в регіоні ще 
не здобув великого авторитету та впливу, хоча член-
ство в урядовій партії дозволяє йому позиціювати 
себе як політично вагомого гравця.

Клімчук Борис Петрович — Надзвичайний і По-
вноважний Посол України в Литовській Республіці, 
депутат Волинської обласної ради (за списком блоку 
власного імені). Довгий період (1994–2002 рр.) очо-
лював обласну держадміністрацію. Саме його можна 
назвати лідером «старої команди», оскільки за часів 
його керівництва областю сформувалася регіональна 
група політиків, впливова й на сьогодні. 

Шиба Богдан Павлович — міський голова 
Луць ка. Член ВО «Батьківщина». До обрання місь-
ким головою працював першим заступником голови 
ОДА. Має великий досвід роботи на державній службі 
(протягом тривалого часу був головою Турійської 
РДА) та в статусі депутата обласної ради (депутат 
двох каденцій). 

Гунчик Володимир Петрович — депутат облас-
ної ради («Наша Україна»). Голова Наглядової ради 
ВАТ «Автомобільний завод “Богдан”». Віце-прези-
дент корпорації «Богдан». Має високий авторитет у 
бізнесовому середовищі, очолює обласну організа-
цію Спілки промисловців і підприємців України.

Романюк Микола Ярославович — депутат 
облас ної ради («Наша Україна»). Директор Волинсь-
кого головного регіонального відділення КБ «При-
ватБанк». 

Кривицький Антон Федорович — началь-
ник головного управління містобудування, архі-
тектури та житлово-комунального господарства 
Волинської ОДА. Протягом 1994–2006 рр. тричі 
обирався Луцьким міським головою. У 2000–
2004 рр. — секретар Волинського обкому СДПУ (о), 
виключений із партії постановою політбюро СДПУ (о) 
за «неправильну» поведінку під час «Помаранчевої 
революції».

Слабенко Сергій Іванович — депутат обласної 
ради, керівник фракції блоку «Наша Україна». На-
родний депутат України минулого скликання. У ми-
нулому — керівник юридичного підрозділу компанії 
«Континіум». У березні його кандидатура внесена 
Президентом України до ВРУ для обрання членом 
Центральної виборчої комісії.

Єремеєв Ігор Миронович — заступник голови 
Народної партії, фактичний власник групи різнопро-
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фільних компаній «Континіум». На виборах 31 березня 
2002 р. був обраний народним депутатом України по 
Маневицькому виборчому округу № 23 Волинської 
області. На сьогодні не веде публічної політичної ді-
яльності, але залишається впливовою особою в ре-
гіоні. 

Вплив інших регіональних політиків значно мен-
ший, оскільки їхні рішення чи дії тією чи іншою мірою 
координуються названими вище особами. 

Отже, можна виділити кілька середовищ регіо-
нальних політиків:

• середовище «Нашої України» (В. Н. Бон-
дар, В. Г. Карпук, С. І. Слабенко, В. П. Гунчик, 
М. Я. Романюк) — формувалося протягом три-
валого ча су, в основному в період опозиційної 
діяль ності 2001–2004 рр. До нього належать про-
фесійні по літики та впливові бізнесмени області. 
Лідером середовища є Володимир Бондар, який 
визначає основні рішення та кроки групи. На 
сьогодні це середовище поповнюється новими 
особами — представниками колишньої владної 
номенклатури та бізнесменами. Наприклад, на 
початку 2007 р. заступниками Голови обласного 
осередку НСНУ було обрано Володимира На-
вроцького (у минулому — керуючий справами 
Волинської обласної ради) та Олега Чернець-
кого (бізнесмен, на виборах Луцького міського 
голови у 2006 р. здобув третій результат);

• середовище БЮТ (Є. І. Кирильчук, А. П. Гри-
цюк, Б. П. Шиба, В. С. Олійник, О. М. Свирида, 
Б. Ю. Загрева) — сформувалося довкола народ-
ного депутата Є. І. Кирильчука. В основному це 
його давні однопартійці. До цього середовища 
також можна зарахувати політиків з УНП, які вже 
протягом тривалого періоду підтримують парт-
нерські стосунки. Серед нових осіб — Луцький 
міський голова Богдан Шиба (у минулому — пер-
ший заступник голови ОДА та член НСНУ), секре-
тар Луцької міської ради Святослав Зелінський 
(колишній представник Національної ради з пи-
тань телебачення та радіомовлення у Волинській 
області, що тісно працював у минулому як із се-
редовищем «Нашої України», так і з представ-
никами Партії регіонів). Через високі рейтинги 
довіри в регіоні до БЮТ до середовища долучи-
лося багато бізнесменів. Наприклад, депутатом 
обласної ради від БЮТ став народний депутат 
ІІІ скликання, у минулому голова обласного осе-
редку партії «Трудова Україна», голова наглядо-
вої ради ВАТ «Луцьк-Фудз» Олександр Свирида, 
головою фракції БЮТ у Луцькій міській раді став 
директор Волинської філії «Волинь-авто» Юрій 
Корольчук;

• середовище Партії регіонів (А. О. Гор ба тюк, 
П. Я. Пронь) — об’єднує в основному партійців 
ПР. Після 2004 р. багато чиновників відійшли від 
ПР і фактично з цього часу це середовище ще не 
набуло серйозної ваги в області;

• середовище «старої команди» (Б. П. Клім-
чук, В. П. Дмитрук, В. М. Заремба, П. В. Они-
щук) — команда полі тиків та управлінців, які 
перебували при владі в області до середини 
2002 р. Лідером цього середовища є Борис Клім-
чук, який до середини 2002 р. очолював обласну 

державну адміністрацію. Саме за його «прав-
ління» ці люди обіймали керівні посади в регіоні. 
Починаючи з 2005 р., це середовище політиків 
поступово відвойовує свої позиції у владі завдяки 
налагодженню стосунків з теперішнім головою 
ОДА. Характерною ознакою цього середовища є 
те, що воно не зосереджене довкола однієї полі-
тичної сили, як згадані вище середовища. Пред-
ставники цієї команди долучалися до різних пар-
тій залежно від політичної ситуації або діяли са-
мостійно. Частина з них була основою Аграрної, а 
згодом Народної партії України, яку в області очо-
лює Василь Дмитрук. В інший час представники 
середовища були членами НДП, СДПУ (о), ПР.

Щодо питання ротації та особливості механізму 
узгодження інтересів цих середовищ, то варто від-
значити, що між ними постійно відбувається «обмін» 
кадрами, коли з певних політичних чи економічних 
причин окремі політики змінюють свою партійність. 
У середовищах провідних політичних сил (БЮТ та 
«Нашої України») на провідні ролі починають вихо-
дити бізнесмени, які відчувають у собі сили і мають 
відповідні амбіції для політичної діяльності. Таким чи-
ном, партійні керівники з досвідом відчувають конку-
ренцію і змушені рахуватися з «новими» партійними 
функціонерами. Загалом, між волинськими політи-
ками немає різкої конфронтації. У неформальній об-
становці вони проводять робочі зустрічі. Ініціаторами 
таких неформальних зустрічей виступають зазвичай 
лідери або основні спонсори відповідних середовищ, 
але існують і так звані партійні «сірі кардинали», які 
легко знаходять спільну мову в інших середовищах. 
Варто відзначити, що останнім часом дуже зблизи-
лися між собою середовища «Нашої України» (осо-
бливо її лідер Володимир Бондар) та представники 
«старої команди». Зараз вони працюють фактично в 
одному напрямку, часто погоджуючи свої кроки.

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ 

На Волині є політичний плюралізм! Зробити цей 
однозначний висновок дають можливість факти із 
політичного життя регіону: будь-яка політична сила 
має можливість пропагувати та здійснювати свою 
діяльність в області; жодних обмежень, фактів по-
літичної розправи чи нетерпимості в області не за-
фіксовано. 

На сьогодні владу в області розділили між собою 
дві політичні сили — «Наша Україна» та БЮТ. Ці ж по-
літичні сили в окремих випадках були опозиційними 
одна до одної. Наприклад, одразу після виборів у об-
ласній раді сформувалася більшість із БЮТ і Блоку 
Костенка–Плюща. Відповідно, «Наша Україна» з ін-
шими політичним силами сформувала опозиційну до 
більшості коаліцію. Натомість у тих органах влади, які 
контролювала «Наша Україна», опонували представ-
ники БЮТ. Зараз цю систему взаємовідносин дещо 
змінено у зв’язку зі створенням спільної опозиції на 
всеукраїнському рівні.

Самі партії влади не є монолітними, оскільки у їх-
ніх межах є різні групи впливу. 
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Назва партії
Участь у 
блоці

Керівник обласного 
осередку

Представництво в місцевих радах

ВО «Батьків-
щина»

Блок Юлії 
Тимошенко

Вiктор Олійник, де-
путат Волинської об-
ласної ради

В усіх районних та міських радах. У більшості з них блок 
здобув переконливу перемогу. БЮТ отримав 51 (із 81) 
депутатський мандат в Ківерцівській райраді (62,96 %). 
Більшість мандатів блок отримав також у Маневицькій 
(27 з 50) та Горохівській (42 з 80) районних радах. Полови-
на мандатів належить БЮТ в Іваничівській та Рожищенській 
райрадах, понад 40 % — у Володимир-Волинській, Луцькій, 
Любомльській, Ковельській, Локачинській та Шацькій рай-
радах.

Народний Союз  
«Наша Україна»

Блок «Наша 
Україна»

Володимир Карпук, 
народний депутат 
України

В усіх районних та міських радах. У більшості районів блок 
мав другий результат. Лише у Ратнівській райраді за кіль-
кістю отриманих мандатів «Наша Україна» наздогнала БЮТ 
(по 15 мандатів із 46), у Старовижівській — здобула лише 
на один мандат менше, у Любешівській — на чотири.

Народний Рух 
України

Володимир Банада, 
заступник голови 
Волинської обласної 
ради

Партія промис-
ловців і підпри-
ємців України

Віктор Гупало, голова 
правління ЗАТ «РМК» 

Партія регіонів -
Анатолій Горбатюк, 
народний депутат 
України

У 1 міській та 5 районних радах: Луцька міська рада, район-
ні ради в Камені-Каширському, Ратному, Старій Вижівці, 
Турійську і Шацьку.

Українська На-
родна Партія

Український 
народний 
блок Костен-
ка-Плюща

Борис Загрева, 
перший заступник 
голови Волинської 
обласної ради

В усіх районних та міських радах. В окремих районних 
радах «костенківці» отримали по 8–11 мандатів, зокрема 
в Іваничах, Ківерцях, Локачах, Ковелі, Горохові, Камені-Ка-
ширському, Турійську.

Народна партія 
України

Народний 
Блок Лит-
вина

Василь Дмитрук, за-
ступник голови Во-
линської ОДА

В усіх районних та 2 міських радах Волині. У деяких район-
них радах за кількістю отриманих мандатів «народники» 
навіть випередили «костенківців» і мають треті за кількістю 
фракції: Ковельська (10 мандатів), Луцька, Любомльська 
(по 7), Рожищенська і Старовижівська (6 і 5). По 8 ман-
датів — у Локачинській і Турійській районних радах, 7 — у 
Горохівській.

Громадянська 
партія «Пора» Громадян-

ський блок 
«Пора–ПРП»

Антон Сосновський, 
заступник директо-
ра Волинської філії 
ІМЕКС-банку У 2 міських та 5 районних радах: Луцькій, Любешівській, 

Любомльській, Турійській і Шацькій райрадах.

Партія «Реформи 
і порядок»

Олександр Марти-
нюк, депутат Луцької 
мiської ради

Соціалістична 
партія України

—
Микола Мілінчук, 
пенсіонер

У 10 районних та 3 міських рад Волині. Найбільше пред-
ставництво — у Ковелі, Турійську (по 6 мандатів) та Любом-
лі (4).

Комуністична 
партія України

—
Станіслав Пхиденко, 
народний депутат 
минулого скликання 

В 1 міській раді та 2 районних радах: Любешівській (6 ман-
датів) і Маневицькій (3).

Таблиця 2. 
Політичні партії, що здобули 

представницькі мандати 
в місцевих радах Волинської 

області.
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в органах місцевого самоврядування. Серед них 
можна виділити сили, зазначені в таблиці 2.

Серед найбільших несподіванок виборів–2006 на 
Волині можна виділити такі: проходження у Камінь-Ка-
ширську районну раду партії «Демократичний Союз», 
яка має четвертий результат, узявши 6 мандатів; у 
Шацькій районній раді своїх депутатів має Селянська 
партія України; у Ратнівській районній раді — Блок 
Юрія Кармазіна; у Володимир-Волинській міській 
раді — партія «Третя сила». Їхні несподівані результати 
пов’язані з особистим авторитетом лідерів районних 
організацій цих партій. 

Варто відзначити діяльність у регіоні таких тради-
ційних правих політичних сил, які, однак, не отримали 
депутатських мандатів в органах місцевого самовря-
дування, як Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 
(голова осередку — підприємець Анатолій Вітів) та 
Конгрес Українських Націоналістів (голова — підпри-
ємець Євген Мельник). 

Про динаміку змін політичних симпатій волинян 
свідчать дані соцдослідження, проведеного в області 
в грудні 2006 р. Агенцією соціального аналізу «Со-
ціум-ХХІ» (опитано 1 100 осіб).

Для координації дій різних політичних сил і міс-
цевої влади в регіоні діє Політична рада Волині, що 

Щодо БЮТ, основу якого в регіоні складає 
ВО «Батьківщина», то тут скандали і розколи точилися 
ще в період виборчої кампанії 2006 р. Вони пов’язані 
були з боротьбою за вплив у партії у вигляді посади го-
лови обласного осередку між середовищами Є. І. Ки-
рильчука, А. А. Турака та М. Л. Потапчука. У результаті 
головою обласного осередку ВО «Батьківщина» було 
обрано Вiктора Олійника, який на сьогодні очолює 
фракцію БЮТ у Волинській обласній раді. 

Характерними для БЮТ були скандали з виклю-
ченням кандидатів у депутати із виборчих списків 
напередодні та після виборів: по одному кандидату 
було виведено зі списків в обласну раду, Камінь-Ка-
ширську та Локачинську районні ради, троє кандида-
тів — зі списку в Луцьку міську та четверо — в Луцьку 
районну ради. Проте успішний результат на виборах 
2006 р. дещо заспокоїв пристрасті в партії, адже ба-
гато представників БЮТ отримали бажаний мандат 
депутата. 

Регіональний блок «Наша Україна», до якого уві-
йшли три партії (Народний Союз «Наша Україна», 
Партія промисловців та підприємців України та На-
родний Рух України), відразу після виборів був роз-
колотий діями лідера обласного осередку НРУ Воло-
димира Банади, який пішов на союз із БЮТ. У самій 
же НСНУ, яка є однією з найпотужніших партій у ре-
гіоні, існують певні протиріччя, пов’язані із невдо-
воленням діями голови ОДА Володимира Бондаря, 
зокрема його кадровими рішеннями. Негативно по-
значився на партії й неочікувано низький результат 
на парламентських та місцевих виборах, у результаті 
яких «Наша Україна» в більшості районів опинилася 
другою. 

Якщо порівнювати загальнонаціональний рівень 
з регіональним, то своєрідною опозицією можна на-
звати Партію регіонів. За неї на Волині переважно 
голосували у містах обласного значення та північних 
районах, однак вона має невелике представництво 
у місцевих радах, тому вливати на події в області не 
може. Лише використовуючи «київський фактор», 
тобто уряд, обласний осередок ПР якимось чином 
опонує «помаранчевим». Голова обласного відді-
лення ПР — народний депутат Анатолій Горбатюк. 

Загалом на території області зареєстровано 
112 обласних організацій офіційно зареєстрованих в 
Україні партій. Впливовими та дієвими на сьогодні в 
регіональній політиці є обласні осередки партій, що 
в результаті виборів отримали своє представництво 

Народно-демо-
кратична партія 
України

—
Олександр Клімович, 
радник голови об-
ласної ради

У 3 районних радах — Турійській, Шацькій, Рожищенській.

Українська рес-
публіканська 
партія «Собор»

—

Геннадій Кожевніков, 
начальник обласного 
управління захисту 
прав споживачів

У 2 районних радах — Камень-Каширській і Старовижів-
ській.

Таблиця 2. (продовження)
Політичні партії, що здобули 
представницькі мандати 
в місцевих радах Волинської 
області.

Мал. 1. 
Відповіді на питання: 

«За кого б Ви проголосували, 
якби вибори до Волинської 

облради проходили найближ-
чої неділі?» (у %).
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функціонує як дорадчий орган при головах облдерж-
адміністрації та обласної ради. Із 32 її членів найбільш 
активними в соціальних ініціативах є партосередки 
НСНУ, УНП, ВО «Батьківщина», ПР та СПУ.

Згадуючи основні події за рік після виборів, варто 
відзначити кілька генеральних ліній:

• події довкола обласної ради:
1. Ще до початку роботи обласної ради V скли-

кання спалахнула суперечка за 1 депутатський ман-
дат між лідером перегонів БЮТ та блоком «Рідна 
Волинь», оскільки обласна територіальна виборча 
комісія (ТВК) не могла правильно визначити розпо-
діл мандатів за процентними залишками набраних 
голосів. Від цього рішення ТВК залежало, чи матиме 
БЮТ одноособову більшість в раді — 41 мандат. 
Після роз’яснень Центральної виборчої комісії де-
путатський мандат був відданий 5-му номеру блоку 
«Рідна Волинь».

2. Перше серйозне протистояння між двома по-
літичними опонентами: більшістю (БЮТ, УНБ Кос-
тенка–Плюща) та меншістю («Наша Україна», СПУ, 
ПРУ, НБЛ і Блок «Рідна Волинь»), відбулося під час 
обрання голови обласної ради.

На посаду голови обласної ради було запропо-
новано дві кандидатури. Лідеру партійного списку 
БЮТ Анатолію Грицюку, який на той час очолював 
Ківерцівську райдержадміністрацію, опонував ви-
суванець від Блоку «Наша Україна», який керував 
Волинським регіональним відділенням КБ «Приват-
Банк», позапартійний Микола Романюк. Кандидатуру 
Анатолія Грицюка підтримали представники БЮТ та 
Блоку Костенка–Плюща. Кандидатуру Миколи Рома-
нюка підтримали Блок «Наша Україна», Блок «Рідна 
Волинь» та Народний блок Литвина. Чіткої позиції 
так і не заявили представники ПР та СПУ. У резуль-
таті підрахунку голосів за Анатолія Грицюка віддали 
голоси 42 депутати (за необхідних 41), за Миколу 
Романюка — 36, «проти всіх» — 1. Відзначимо, що 
за представника БЮТ проголосувало 42 депутати, 
тобто не всі представники більшості підтримали 
сво го соратника. 

3. Ще одним конфліктним питанням було об-
рання заступників голови обласної ради. Попри за-
стереження прокурора області, депутати обрали зі 
свого складу двох заступників. Першим заступником 
голови обласної ради став представник Блоку Кос-
тенка–Плюща Борис Загрева (лідер обласного осе-
редку Української Народної партії). Ще одним заступ-
ником голови обласної ради обрано Володимира Ба-
наду (лідера обласного осередку НРУ). Принципово 
не взяли участь у голосуванні за другого заступника 
голови ради депутати п’яти політичних сил («Наша 
Україна», Народний Блок Литвина, СПУ, ПР, Блок 
«Рідна Волинь»). Свою позицію депутати пояснювали 
тим, що посада другого заступника не передбачена 
чинним законодавством про місцеве самовряду-
вання. Після цього майже півроку від прокуратури 
надходили протести на рішення ради щодо обрання 
2-го заступника, але жодного разу не було набрано 
необхідної кількості голосів для їх виконання.

4. Бютівська більшість дуже часто використову-
вала обласну раду для підтримки дій своїх київських 
колег у гострих політичних ситуаціях. Так, 19 червня 
позачергова сесія Волинської обласної ради (46 го-

лосів від фракцій БЮТ і Блоку Костенка–Плюща) при-
йняла звернення до Президента України, в якому 
висловила негативну оцінку можливій коаліції між 
«Нашою Україною» та Партією регіонів, а також по-
грожувала гаранту Конституції новим майданом без 
його участі. На цій же сесії народний депутат України 
Сергій Шевчук та депутат облради Олександр Сви-
рида (БЮТ) закликали депутатів оголосити недовіру 
голові ОДА Володимиру Бондарю, поки той перебу-
ває у відпустці. Проте тоді забракло голосів — у се-
сійній залі перебувало лише 46 депутатів, а для від-
повідного рішення потрібно не менше 53. 

5. 23 червня на третій сесії Волинської облас-
ної ради V скликання депутати прийняли звернення 
до Президента України, Кабінету Міністрів України 
щодо державної мови, в якому застерігали від деста-
білізації ситуації в державі, зокрема через ухвалення 
певними обласними та міськими радами незаконних 
рішень про надання російській мові статусу регіо-
нальної. 

6. Друга спроба підняти питання про відставку го-
лови обласної державної адміністрації Володимира 
Бондаря була здійснена депутатами обласної ради 
від фракцій БЮТ та Блоку Костенка–Плюща протя-
гом святкових днів з нагоди Дня незалежності, під 
час яких вони розпочали збір підписів за відповідне 
рішення. Збір підписів проводився кулуарно, а керу-
вав цією ініціативою нібито перший заступник голови 
облради Борис Загрева. Було зібрано близько 50 під-
писів, але до безпосереднього розгляду питання та 
голосування справа не дійшла. 

7. Через півроку після місцевих виборів в облас-
ній раді відбулося переформатування політичних 
сил. До неформальної коаліції депутатських фракцій, 
яка сформувалася на основі «Нашої України», долу-
чилася частина депутатів із БЮТ. Через це наприкінці 
2006 р. у Волинській обласній раді було створено 
нову фракцію «Перспектива» у кількості 12 депутатів. 
До неї увійшли 3 з 4 депутатів Народного блоку Лит-
вина і 9 депутатів з БЮТ. 

Таким чином, більшість БЮТ–УНП, яка нарахову-
вала 48 народних обранців, втратила 9 голосів і стала, 
по суті, меншістю. У свою чергу, було підписано угоду 
про співробітництво між фракціями «Наша Україна», 
Партії регіонів, Соціалістичної партії, Блоку «Рідна 
Волинь» і новоствореної фракції «Перспектива». Так 
була утворена нова більшість у складі 41 депутата.

8. 7 березня у Луцьку керівники волинських осе-
редків НСНУ і БЮТ на прес-конференції запевнили 
журналістів у відмові від суперечки хто «більше лю-
бить Україну» і заявили, що їхні блоки об’єдналися 
задля захисту національних інтересів. Прикладом 
такого публічного примирення може слугувати факт 
повернення до складу фракції БЮТ 7 із 9 депутатів 
(хоча до цього прислужився й закон про імператив-
ний мандат), які свого часу перейшли до новоство-
реної фракції «Перспектива».

9. 27 березня було прийнято звернення обласної 
ради до Президента України щодо загострення полі-
тичної ситуації в Україні, в якому рада закликала Ві-
ктора Ющенка розпустити нинішній склад Верховної 
Ради і призначити дострокові вибори до парламенту. 
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• події довкола Луцької міської ради:
1. 19 червня 2006 р. міський голова Луцька Бог-

дан Шиба ініціював звернення депутатів міськради 
до президента з проханням докласти всіх зусиль для 
об’єднання демократичних сил (помаранчевих) у 
парламентську коаліцію. 

2. 12 липня сталася дорожньо-транспортна при-
года, в яку потрапив міський голова Богдан Шиба, 
внаслідок чого він на кілька місяців відійшов від ак-
тивного управління містом. 

3. 23 лютого на позачерговій сесії Луцької міської 
ради голова фракції «Наша Україна» Андрій Козюра 
оприлюднив заяву, згідно з якою блоки «НУ» та БЮТ 
зобов’язалися діяти спільно при прийнятті вагомих 
рішень. Метою об’єднання було визначено: під-
тримка програми Президента, спільне розроблення 
і прийняття рішень для соціально-економічного роз-
витку Луцька. 

4. Обласні організації Партії регіонів, КПУ та 
СПУ утворили на Волині Координаційну раду Анти-
кризової коаліції. Першою акцією, про яку заявили 
волинсь кі «антикризовики», стане спроба відставки 
Луцького міського голови Богдана Шиби. Основними 
причинами такого кроку вони називають невико-
нання ним передвиборчих обіцянок, необґрунтоване 
підвищення тарифів на комунальні послуги тощо. 
Волинсь ке обласне відділення Партії регіонів зініцію-
вало проведення референдуму щодо відставки Луць-
кого міського голови Богдана Шиби та вже передало 
пакет документів у Луцьку міську раду для реєстрації 
членів ініціативної групи зі збору підписів та оформ-
лення відповідних документів. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, 
НА ЯКИХ АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ 
ВЛАДА 

Виконавча влада регіону в основному займалася 
вирішенням соціально-економічних проблем об-
ласті. Щодо політичних питань, то вони стосувалися, 
в основному, контролю над обласною радою через 
створення більшості депутатських фракцій і груп. 

Волинська обласна державна адміністрація в 
2006 р. зосередила свою роботу на п’яти основних 
на прямах:

• ліквідація заборгованості з виплати заробітної 
плати та поступове підвищення її середнього 
рівня;

• залучення інвестицій у регіон;
• налагодження транскордонного співробітницт ва 

(будівництво нових пунктів пропуску «Морозо-
вині — Крилув», «Адамчуки — Збереже», поси-
лення прикордонної інфраструктури);

• реалізація Комплексної програми енергозбе-
реження регіону (розроблення альтернативних 
джерел енергії, розроблення торфових родовищ 
та будівництво заводу з переробки торфу за ко-
шти МАГАТЕ, збільшення видобутку вугілля за ра-
хунок будівництва шахти № 10 у Нововолинську);

• налагодження в регіоні роботи галузі з переробки 
сільськогосподарської продукції (програма від-
родження консервних заводів).

До здобутків регіону можна зарахувати: 

• за результатами роботи за 2006 р. Волинь посіла 
третє місце в Україні за темпами приросту про-
мислової продукції, друге — за темпами зрос-
тання обсягу виконаних будівельних робіт та 
інвестицій в основний капітал і перше — за тем-
пами скорочення заборгованості з виплати заро-
бітної плати порівняно з початком року; 

• зростання надходжень податків і зборів до за-
гального фонду бюджетів на 27,6 % або на 
360 млн грн до призначеного; 

• інвестиції на рекордну суму (100 млн дол. США) у 
той час, як за всі попередні роки у волинську еко-
номіку було інвестовано лише 114 млн дол. США. 

Серед негативів — тривідсоткове зниження об-
сягу валової сільгосппродукції як наслідок погодних 
аномалій серпня–вересня. Досі існує заборгова-
ність населення у сплаті за житлово-комунальні по-
слуги (більше на 10,9 млн грн порівняно з початком 
минулого року) та за спожитий газ. Щодо сільського 
господарства, то є певні підстави для оптимізму, 
оскільки озимі засіяні майже на всіх запланованих 
площах і знаходяться у задовільному стані.

Серед питань, піднятих обласною радою, — роз-
гляд та затвердження Плану соціально-економічного 
розвитку області, питання функціонування (утво-
рення нових, реорганізація чи зміна керівництва іс-
нуючих) комунальних підприємств. Запам’ятався 
конфлікт обласної ради з обласними профспілками 
через право на володіння санаторіями і іншими 
об’єктами профспілок.

Варто відзначити активну діяльність Волинської 
обласної ради в напрямі відновлення прав вояків 
УПА, що є характерним для західного регіону Укра-
їни. Рішенням IX сесії Волинської обласної ради V 
скликання 2007 р. на Волині проголошено Роком 
Української Повстанської Армії та Роком пам’яті ви-
датного сина української нації — генерала УПА Ро-
мана Шухевича (Тараса Чупринки). 

Для порівняння з основними проблемами, на яких 
акцентувала увагу влада, цікавим буде навести резуль-
тати соціологічного опитування, проведеного в грудні 
2006 р. Агенцією соціального аналізу «Соціум-ХХІ» 

Таблиця 3. 
Відповіді респондентів на пи-

тання: «Які проблеми турбують 
Вас сьогодні найбільше?»

Відповіді: Результат 
Низький рівень заробітної плати 58,93 %
Високі тарифи на комунальні послуги 49,54 %
Безробіття, працевлаштування, вирішення питань 
зайнятості населення

37,34 %

Робота медичних установ та надання послуг 36,16 %
Корупція, зловживання чиновників, бюрократія 32,88 %
Соціальний захист малозабезпечених громадян 26,41 %
Пияцтво 26,23 %
Злочинність 26,05 %
Поганий стан доріг 19,13 %
Труднощі в отриманні вищої освіти 13,84 %
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серед мешканців Волинської області (опитано 
1 100 осіб), в якому подаються відповіді респонден-
тів на питання: «Які проблеми турбують Вас сьогодні 

найбільше?» 

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ 

Загалом представники виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування на Волині намагаються 
вести відкриту політику. Постійно підтримуються кон-
такти з громадськістю через ЗМІ. Традиційні прес-
конференції представників влади, брифінги, прямі 
ефіри на телебаченні, гарячі лінії в редакціях газет, 
постійні інтернет-конференції, розміщення офіційної 
інформації в пресі — невід’ємний елемент волинської 
політики. Причому інформація про діяльність влади в 
пресі буває різною: від схвальної до критичної. На усі 
наради в облдержадміністрації та в обласній раді за-
прошуються журналісти. 

З ініціативи прес-служби облдержадміністрації 
у м. Луцьку працює обласний медіаклуб «Відкритий 
край», членами якого є представники місцевих та 
всеукраїнських ЗМІ. Керівники області регулярно ко-
ментують найактуальніші питання суспільно-політич-
ного життя регіону. 

На офіційному веб-сайті облдержадміністра-
ції (www.voladm.gov.ua) у мережі Інтернет створено 
окремі веб-сторінки для структурних підрозділів обл-
держадміністрації. Усіма райдержадміністраціями та 
виконкомами міських (міст обласного значення) рад 
області також відкрито представництва у зазначеній 
глобальній інформаційній мережі, на яких розміщу-
ють розпорядження та інші акти органів влади. Най-
кращі веб-сайти у Луцької міської ради та Волинської 
обласної державної адміністрації. На жаль, досі не 
працює сайт обласної ради, однак важливі рішення, 
ухвалені на сесії, публікуються в обласних газетах, 
співзасновником яких є рада. 

Для покращення роботи із ЗМІ, надання журна-
лістам можливості отримувати оперативну і повну 
інформацію про діяльність органів влади в ОДА ство-
рено новий підрозділ — управління по роботі зі ЗМІ 
і громадськістю. Облдержадміністрацією спільно з 
низкою громадських організацій області розроблено 
проект «Впровадження сучасних елементів комуніка-
ції між органами влади та громадою області», який 
подано на конкурс грантів Європейського Союзу.

Практикують керівники органів влади й такі тра-
диційні способи спілкування з громадянами, як осо-
бисті прийоми або виїзди в райони на зустрічі з меш-
канцями.

У процес державного управління ефективно впро-
ваджуються нові технології. На офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації регулярно проводяться інтер-
нет-конференції голови облдержадміністрації та 
його заступників, на яких керівники області у режимі 
реального часу дають відповіді мешканцям області 
на запитання соціально-економічного та суспільно-
політичного характеру. На офіційному веб-сайті ОДА 
оприлюднено графік їхнього проведення. У 2006 р. 
головою, першим заступником та заступниками го-
лови облдержадміністрації систематично проводи-

лися «прямі телефонні лінії» з населенням області, 
виїзні прийоми громадян за місцем їхнього постій-
ного проживання (у всіх районах області).

Також в області застосовуються такі форми залу-
чення громадян до участі в управлінні на місцевому 
рівні, як громадські обговорення та консультації. 
Облдержадміністрацією спільно з Інститутом гро-
мадянського суспільства проводилася підготовча 
робота з питань запровадження територіальної ре-
форми. Зокрема, на обласному та районних рівнях 
(Маневицький, Локачинський, Камінь-Каширський, 
Володимир-Волинський райони) проведено круглі 
столи-семінари в рамках проекту «Територіальна ре-
форма — з людьми та для людей».

З метою залучення громадян до участі в прийнятті 
рішень при голові ОДА створено Громадську раду, 
куди входять представники найбільш авторитетних 
та впливових громадських організацій регіону. Гро-
мадська рада діє і при Луцькому міському голові.

У найбільших містах для консультацій з громадою 
використовують громадські слухання, хоча, як пока-
зує досвід, самі громадяни ще не до кінця розуміють 
можливості цього інституту.

Говорячи про відкритість влади, слід зазначити, 
що на Волині реалізується програма із впровадження 
стандартів управління якістю ISO 9001 в діяльності 
органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування області. У результаті проведеної роботи в 
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та ви-
конкомах міських (міст обласного значення) рад ор-
ганізовано роботу інформаційно-сервісних центрів, 
які спростили доступ громадян до отримання адміні-
стративних послуг, що надаються місцевій територі-
альній громаді області, і покращили їхню якість. 

Слід відзначити успіхи обласного центру на цьому 
шляху — Луцьк став першим обласним центром 
України, муніципалітет якого отримав міжнародний 
сертифікат якості ISO 9001–2000. Раніше такий доку-
мент за підсумками аудиту було надано лише декіль-
ком невеликим містам України. Відповідність роботи 
Луцького міськвиконкому євростандартам пере-
віряли закордонні аудитори — експерти польської 
компанії TUV Rheinland INTERCERT. Сертифікат, отри-
маний луцькою владою, дійсний до 9 грудня 2009 р.

КОРУПЦІЯ 

Явних ознак зрощування економічної та владної 
еліт в області немає. Обласні високопосадовці не 
помічені у складі керівних органів чи акціонерів яки-
хось фірм та підприємств. Однак можна припускати, 
що значна частина регіональних політиків, які мають 
посади в органах влади, тією чи іншою мірою мають 
економічні інтереси в діяльності певних фірм і, від-
повідно, сприяють їхній діяльності. Але говорити про 
доведені факти на сьогодні не доводиться. 

Іншою є ситуація з представницькою владою. Ба-
гато бізнесменів на сьогодні є депутатами обласної 
чи районних рад. Наприклад, депутати обласної ради 
М. Я. Романюк, В. А. Столяр, В. П. Гунчик, В. Г. Чор-
нуха, І. Ф. Корсак та інші — бізнесмени. Ці люди є 
економічною елітою області і одночасно впливовими 
політиками. 
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Корупція в органах влади у Волинській області, 
звісно, існує. Про це свідчать дані правоохоронних ор-
ганів, а також статистика розгляду відповідних справ 
місцевими судами (інформація в наступному пункті). 
Але говорити про масштабні корупційні скандали на 
високих рівнях влади не доводиться. Принаймні, та-
ких фактів у області не зафіксовано. Хоча наявність на 
території області митниць, сусідство з Європейським 
Союзом та Білоруссю створюють масу можливостей 
для зловживання службовим становищем. Досі на 
вустах тема «волинського клондайку», яку висвітлю-
вали навіть національні ЗМІ. Йдеться про канал тран-
спортування вживаних машин, привезених з країн 
ЄС для продажу в Україні, без оформлення відповід-
них документів. Були припущення про «кришування» 
цього бізнесу київськими високопосадовцями.

За підсумками колегії (липень 2006 р.) прокура-
тури області, на якій розглядалися результати діяль-
ності за півріччя 2006 р., було зроблено висновок, що 
коли йдеться про корупцію в органах влади, то маємо 
багато розмов, але мало діла. Як і раніше, протоколи 
про корупційні правопорушення складаються в основ-
ному на чиновників середньої та нижної ланки. 

В УБОЗі відділ по боротьбі з корупцією за перше 
півріччя направив до суду 10 протоколів про коруп-
ційні діяння. Вісім з них судами закриті в зв’язку з 
малозначимістю або відсутністю адмінпорушення. 
Отже, це лише імітація боротьби з проявами коруп-
ції. 

У листопаді 2006 р. до 15-рiччя своєї дiяльностi 
прокуратура Волинської областi відзвітувала за 
10 мiсяцiв 2006 р. Зокрема, як приклад резонансних 
справ, колишній прокурор Волині Микола Франтовсь-
кий навiв двi кримiнальнi справи про обвинувачення 
в отриманнi хабаря двох колишнiх керiвникiв Волинсь-
кої митницi на суму 100 тис. грн (справа розгляда-
лася у Верховному Судi України 12 грудня минулого 
року) i колишнього начальника вiддiлу по координації 
роботи міського пасажирського транспорту Луць-
кого мiськвиконкому на суму 12 716 грн. Останній, 
Федір Корецький, згідно з вироком суду, засудже-
ний до покарання у вигляді п’яти років позбавлення 
волі. Він не матиме права обіймати адміністративно-
господарсь кі та організаційно-розпорядчі посади 
протягом трьох років. Його звільнено від відбування 
основного покарання, якщо протягом трьох років 
іспи тового строку не вчинить новий злочин.

Для характеристики корупційної теми важливо 
буде відзначити часту ротацію керівництва облас-
ної прокуратури. Це, безперечно, позначається на 
всій структурі прокуратури та її дієздатності. Так, у 
2006 р. Волинську прокуратуру очолював Микола 
Франтовський. Тепер же (початок 2007 р.) на Волинь 
знову повернувся Андрій Гіль (з 2003 р. очолював 
прокуратури Тернопільської, Волинської, Житомирсь-
кої областей). 

До речі, саме з Андрієм Гілем у голови ОДА Володи-
мира Бондаря було серйозне протистояння в 2005 р., 
що й стало причиною переведення прокурора в ін-
ший регіон. Поки що відновлення конфлікту не спо-
стерігається. 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

Загалом здійснення правосуддя в області відбу-
вається тихо і без скандалів. Дещо бурхливим для 
судових органів був виборчий та післявиборчий пе-
ріод, коли у судах розглядалося багато резонансних 
справ, пов’язаних із виборами. Це, зокрема, виклю-
чення зі списків кандидатів в депутати (особливо це 
стосувалося БЮТ та Блоку Костенка–Плюща), пору-
шення в агітації, діяльності виборчих комісій. Багато 
судових справ були присвячені виборам Луцького 
міського голови.

Активно обговорювалися в пресі рішення судів із 
розв’язання конфлікту навколо посади голови Феде-
рації профспілок області (колишня голова ФПУ пані 
Головенець оскаржувала своє звільнення), тривають 
суди про право власності на колишнє майно проф-
спілок.

За останній період запам’яталося рішення Лю-
бомльського районного суду Волинської області 
(7 березня 2007 р.), який виніс ухвалу про заборону 
проводити відкликання депутатів місцевих рад пар-
тіям, блокам та реєструвати наступних за черговістю 
депутатів виборчим комісіям за позовом депутата 
місцевої ради О. Ю. Мисовоської. За цим була апе-
ляційна скарга БЮТ на ухвалу Любомльського ра-
йонного суду Волинської області, задоволена апеля-
ційним судом Волинської області 13 березня 2007 р. 
Проте, як стверджує Комітет виборців України, судо-
вий розгляд супроводжувався численними порушен-
нями норм чинного законодавства.

Інших резонансних судових справ, особливо по-
літичного змісту, в області за останній рік зафіксо-
вано не було.

Для характеристики стану здійснення право-
суддя наведемо показники судової статистики про 
роботу місцевих загальних судів Волинської області 
за 2006 р. порівняно з 2005 р. (за інформацією Те-
риторіального управління державної судової адміні-
страції в Волинській області). Аналіз цих показників 
висвітлює стійку тенденцію до збільшення кількості 
справ і матеріалів, що надходять для вирішення до 
місцевих загальних судів області. Структуру та дина-
міку цих надходжень відображають показники, наве-
дені у таблиці 4. 

У 2006 р. за захистом своїх прав і свобод до міс-
цевих загальних судів області у порядку цивільного 
судочинства звернулося на 6,9 % більше, ніж у 
2005 р., громадян та юридичних осіб, які подали 
21 479 заяв наказного, позовного, окремого прова-
джень, заяв і скарг. Окрім того, протягом 2006 р. до 
місцевих судів надійшло 27 клопотань про визнання 
та території України рішень іноземних судів.

Протягом 2006 р. зросла порівняно з 2005 р. 
кількість позовів до засобів масової інформації про 
захист честі, гідності та ділової репутації, що на-
дійшли до судів, і становить 24 справи (у 2005 р. — 
19 справ). 

У провадженні місцевих загальних судів об-
ласті у 2006 р. знаходилася 1 641 адміністративна 
справа, серед них закінчено провадження по 1 490 
(або 90,8 %).
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У 2006 р. спостерігалася тенденція до зменшення 
кількості кримінальних справ (з урахуванням статті 
232 КПК) та матеріалів, що знаходилися на розгляді у 
місцевих судах області. 

Загалом у провадженні місцевих судів перебу-
вало (з урахуванням залишку на початок звітного пе-
ріоду) 3 695 кримінальних справ, що на 0,95 % менше 
порівняно з 2005 р.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року 
якість розгляду кримінальних справ судами значно 
погіршилася. В апеляційному порядку скасовано і 
змінено вироки у кримінальних справах, винесених 
місцевими судами Волинської області, стосовно 
158 засуджених, виправданих осіб (+51,9 % порівняно 
з 2005 р.). Разом з тим, дещо покращилась якість 
щодо винесення судами ухвал (постанов). Так, у 
2006 р. усього скасовано та змінено ухвал (постанов) 
щодо 48 осіб (–30,4 % порівняно з 2005 р.).

Кількість матеріалів про адміністративні пра-
вопорушення, що надійшли на розгляд до місцевих 
загальних судів області упродовж 2006 р., зросла 
на 37,9 % і досягла 132 834 (у 2005 р. надійшло 
96 296 матеріалів). У зв’язку з неналежним оформ-
ленням повернуто органам, що склали протоколи 
про вчинення адміністративних правопорушень, 
2 004 матеріа ли, що на 58,7 % більше, ніж у 2005 р. 

За результатами розгляду протоколів про адміні-
стративні правопорушення стосовно 3 462 (2,6 % від 

загальної кількості осіб, стосовно яких винесено по-
станови) осіб провадження в справі закрито.

Протягом останніх років спостерігається збіль-
шення кількості справ про адміністративні право-
порушення, пов’язаних з порушенням вимог Закону 
України «Про боротьбу з корупцією», що показує таб-
лиця 5.

Кількість згаданих вище матеріалів, розглянутих 
місцевими судами протягом 2006 р., становить 143, 
що на 33,6 % більше порівняно з відповідним періо-
дом минулого року. У зв’язку з неналежним оформ-
ленням посадовим особам повернуто 14 матеріалів. 
Закрито даної категорії справ щодо 53 осіб. 

Адміністративні стягнення за вчинення корупцій-
них діянь накладено на 90 осіб. Серед осіб, на яких 
накладено штраф за корупційне діяння, 74 становили 
державні службовці (82,2 %); 11 — посадові особи 
місцевого самоврядування (12,2 %), у тому числі 7 — 
сільські, селищні, міські голови рад; 4 — працівники 
МВС України (4,4 %) та 1 працівник інших правоохо-
ронних органів (1,1 %). На винних накладено штраф 
на загальну суму 241 175 грн.

Проведений огляд засвідчує, що наприкінці 
2006 р. спостерігалася подальша тенденція до збіль-
шення кількості справ, що надходили на розгляд до 
місцевих загальних судів Волинської області, по-
рівняно з 2005 р. Крім того, мало місце погіршення 
якості та оперативності здійснення судочинства міс-
цевими загальними судами області.

Загалом система правосуддя регіону характе-
ризується тими ж проблемами, які присутні на цен-
тральному рівні: низький рівень неупередженості, 
прозорості і незалежності судів, невизначеність дея-
ких процедурних питань, низька заробітна плата суд-
дів, неефективне виконання судових рішень. Хоча в 
останні роки покращилася ситуація із забезпечен-
ням судів приміщеннями та технічним оснащен-
ням. 

№ з/п  2005 р. 2006 р.
2006 р. 
у % до 
2005 р.

Темпи при-
росту (+), 
зниження 

(-)

Питома вага надходження 
у загальній кількості справ і 
матеріалів, що надійшли до 

судів у 2006 р., %

1
Кримінальні справи (з урахуванням по-
вернутих за статтею 232 КПК України) 
та матеріалів

10 195 9 149 89,7 % -10,3 5,5

2 Цивільні справи і заяви 20 634 22 243 107,8 % 7,8 13,4

3 Адміністративні справи і заяви 0 1 803 100 % 100 1,1

4
Справи про адміністративні правопору-
шення

96 296 132 834 137,9 % 37,9 80

5 Усього справ і матеріалів 127 125 166 029 131 % 31 Х

Таблиця 4.
Структура та динаміка над-
ходження до місцевих за-
гальних судів області справ і 
матеріалів у 2006 р. порівняно 
з 2005 р.

Таблиця 5. 
Динаміка кількості справ про адміністративні 
правопорушення, пов’язаних із порушенням 
вимог Закону України «Про боротьбу з коруп-
цією», що перебували на розгляді у місцевих 
загальних судах Волинської області.

Звітний період
2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

117 114 148 157
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У результаті місцевих виборів 2006 р., завдяки 
введенню пропорційної виборчої системи у пред-
ставницьких органах місцевого самоврядування в 
області відбулося значне оновлення депутатського 
корпусу та керівництва рад. Домінуюче становище 
тут здобули політики з Блоку Юлії Тимошенко та 
Блоку «Наша Україна». 

У 2006 р. зміна кадрів відбувалася й у Волинській 
обласній та районних держадміністраціях. До роботи 
у виконавчих органах області були долучені люди, які 
працювали у владі до 2005 р., тобто представники 
так званої «старої команди». 

Отже, боротьбу за владу та вплив на неї в області 
вели дві політичні сили — БЮТ та Блок «Наша Укра-
їна», в той же час ні ПР, ні КПУ та СПУ участі в цьому 
процесі не брали, оскільки їхні позиції в області дуже 
слабкі.

ВИСНОВКИ

Під час аналізу діяльності органів влади за під-
сумками 2006 р. та першого кварталу 2007 р. в 
області зафіксовано соціально-економічне зрос-
тання. Місцеві органи влади в основному вели 
відкриту політику, регулярно спілкуючись із ЗМІ 
та створюючи умови доступу для ознайомлення з 
рішеннями влади, а також підтримуючи діяльність 
НУО області. 

У системі правосуддя області не зафіксовано 
якихось гучних судових справ чи фактів корупції. 
Також відсутня інформація про розгляд місцевими 
судами політичних справ. Проблеми в діяльності 
судових органів є ідентичними проблемам усієї 
країни. 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Громадянське суспільство області характеризу-
ється такими тенденціями:

• створені владою консультативно-дорадчі органи 
поступово набирають більшої ваги завдяки зрос-
танню зацікавленості неурядових організацій 
(НУО) у їхній діяльності;

• представники ряду громадських організацій пе-
рейшли працювати у виконавчу владу або були 
обрані депутатами;

• в області створені загалом прозорі механізми 
розподілу бюджетних коштів для підтримки ді-
яльності НУО;

• незначна частина НУО здійснює свою діяльність 
на професійній основі;

• діяльність основних НУО зосереджено в облас-
ному центрі, у той же час у районах діють одиниці 
громадських об’єднань;

• в області потужним є релігійний рух, що виявля-
ється в роботі певних конфесій та релігійних те-
чій, а також у діяльності відповідних громадських 
об’єднань; 

• у містах області починають розвиватися органи 
самоорганізації населення. 

 

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ 

Загалом в області діє 308 обласних неурядових 
громадських об’єднань. Спектр напрямків, за якими 
вони здійснюють свою діяльність, досить широкий. 
Усі вони тією чи іншою мірою взаємодіють із влад-
ними органами обласного та місцевого рівнів. З од-
ного боку, громадські організації намагаються впли-
вати на рішення і дії влади з метою кращого захисту 
інтересів своїх членів чи своєї цільової аудиторії, з 
іншого, влада впливає на громадський сектор як че-
рез надання підтримки ініціативам окремих НУО, так і 
через створення умов для функціонування громадсь-
ких об’єднань.

Обласною державною адміністрацією для нала-
годження механізмів взаємодії органів виконавчої 
влади з громадсько-політичними силами на облас-
ному рівні утворено сім громадських рад. Зокрема, 
Громадська рада при голові Волинської обл-
держадміністрації, до складу якої входять пред-
ставники найбільш дієвих громадських організацій 
Волині. У 2006 р. з ініціативи громадськості краю на 
її засіданнях розглянуто 19 суспільно важливих пи-
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тань, усі з них мали позитивне вирішення. Аналогічні 
консультативно-дорадчі органи діють при головах 
райдержадміністрацій та міських головах (міст об-
ласного значення). 

З метою налагодження взаємодії з козацькими 
та іншими громадськими об’єднаннями в питаннях 
розвитку історичних, патріотичних, господарських 
та культурних традицій козацтва в регіоні, при голові 
обл держадміністрації діє обласна Рада Українсь-
кого козацтва.

Створенню належних умов для задоволення 
соціаль но-економічних і духовних потреб ветеранів 
вій ни та членів їхніх сімей сприяє планомірна робота 
Координаційної ради обласних громадських ве-
теранських організацій. 

Ці утворення мають вузькоцільове призначення, 
вони створені за ініціативи виконавчої влади, яка 
нерідко визначає персональний склад цих комітетів 
та комісій, окрім хіба що Політичної ради, працюють 
як дорадчі, радше як консультативні структури, без 
права та реальної можливості впливати на процеси в 
області та її регіонах.

У переліку основних питань, що впродовж мину-
лого року виносилися на обговорення громадських 
рад, є, зокрема, такі: заходи, спрямовані на запрова-
дження більш ефективної роботи місцевих органів ви-
конавчої влади з громадськістю у процесі формування 
та реалізації державної політики; нові підходи у вирі-
шенні питань соціально-економічного розвитку об-
ласті; про участь неурядових громадських об’єднань 
у підготовці й відзначенні в області державних свят, 
пам’ятних і знаменних дат; про обласні програми, що 
виносяться на затвердження сесії обласної ради. 

Проте досі відсутні обласні, районні, міські про-
грами щодо підтримки та розвитку громадського 
руху, а саме: роботи громадських комітетів, громадсь-
ких рад, залучення на обласному, районному рівні 
громадськості до обговорення та вирішення нагаль-
них регіональних проблем. Це свідчить про те, що в 
області органами місцевого самоврядування не зов-
сім послідовно проводиться робота з активізації та 
залучення НУО до вирішення місцевих проблем.

Протягом 2006–2007 рр. обласна влада нада-
вала фінансову та організаційну підтримку об’єд-
нанням ветеранів та інвалідів, жіночим, молодіжним, 
іншим громадським організаціям для реалізації 
ними суспільно важливих програм та заходів. Од-
ним із інструментів були конкурси проектів управлінь 
та відділів сім’ї та молоді державних адміністрацій і 
міськвиконкомів, через які здійснювалася підтримка 
ініціатив, що відповідали пріоритетам конкурсу. Від-
значимо, що на Волині вже довгий час працює схема 
залучення НУО до роботи «молодіжного» управління. 
Наприклад, у формуванні пріоритетних напрямків 
для конкурсу проектів, на які виділяється спеціальні 
кошти, бере участь Громадська рада при управлінні 
сім’ї, молоді і спорту Волинської ОДА, що є його кон-
сультативним органом. Також ця рада пропонує кан-
дидатури у склад конкурсної комісії, яка і відбирає 
проекти НУО для фінансування. В основному ці про-
цедури з відбору проектів НУО проходять прозоро, 
хоча мають місце і факти лобіювання.

Формами впливу НУО є й громадські моніторинги, 
зокрема моніторинг виборчих процесів та спостере-

ження за виборами, моніторинг виконаних обіцянок 
депутатами місцевих рад, моніторинг звітувань депу-
татів перед виборцями. 

Ще однією формою впливу НУО на процеси в об-
ласті є участь громадських діячів у владі. Так, багато 
представників НУО області були кандидатами в де-
путати рад різних рівнів від основних політичних сил 
регіону. Деякі з них стали депутатами. У Волинській 
обласній раді — голова ГО «Національний Альянс» 
Ігор Гузь; у Луцькій міській раді — голова ГО «Асоці-
ація захисту прав молоді Волині» Микола Іванюк, го-
лова обласного осередку «Союзу Українок» Любов 
Ганейчук, голова Консорціуму інтелектуального сер-
вісу «Леон-аналітик» Олександр Мартинюк; у Луцькій 
районній раді — представник ГО «Асоціація Молодих 
Реформаторів» Віктор Адамчук. Окремі представники 
третього сектору на сьогодні працюють у виконавчих 
органах. Наприклад, заступники Луцького міського 
голови Анатолій Пархомюк та Владислав Стемковсь-
кий в минулому очолювали громадські організації 
(Центр муніципальних реформ «Луцьк-1432» та Центр 
громадських молодіжних організацій Волині «Наша 
справа»), голова Рожищенської райдержадміністрації 
Олег Савчук очолював ГО «Інститут аналізу держав-
ної та регіональної політики». Окрім того, зазначимо, 
що громадський сектор області й надалі в багатьох 
випадках є значно заполітизованим, адже діяльність 
ряду НУО підтримується певними політиками чи пар-
тіями, що робить ці об’єднання вразливими.

В останні роки відбулися кардинальні зміни у фор-
мах вираження громадських ініціатив, протестів, по-
зицій соціальних груп з актуальних питань соціально-
економічного життя регіону. Дедалі ширше входять у 
практику громадські слухання, «круглі столи», інфор-
маційні кампанії, натомість щоразу меншу кількість 
учасників збирають мітинги та віче. Так, у 2006 р. в 
області відбулося лише 18 таких акцій, у яких взяло 
участь близько 3 200 осіб, що набагато менше, ніж у 
попередні роки. 

Однак загальна пасивність та переконаність у 
недієвості впливу громадськості на рішення влади 
зумовлюють малу чисельність громадських акцій. 
Учасниками громадських слухань стають переважно 
пенсіонери, що впливає на якість і форму ухвалених 
рішень чи сформульованих пропозицій. Хоча варто 
відзначити, що останнім часом зросла кількість гро-
мадських слухань, ініційованих безпосередньо НУО, 
а не владою.

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ
ТА ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО 

За рік, що минув після виборів, в області відбу-
лося чимало суспільно важливих акцій та заходів, 
що були ініційовані та організовані місцевими гро-
мадським організаціями. Ініціативи НУО стосувалися 
широкого спектру суспільних питань, починаючи від 
акцій впливу на владу і закінчуючи екологічними те-
мами. Нижче наведено перелік організацій, найбільш 
активних у 2006–2007 рр.: 

• Обласне відділення Комітету виборців України 
окрім ініціатив, пов’язаних з виборчим процесом, 



91

В о л и н с ь к а  о б л а с т ь

здійснює моніторинг діяльності органів влади  
між виборами. 

• Волинський громадський центр ВГО «Наша 
Україна» спільно з партнерськими НУО про-
лобіював рішення Луцької міської ради щодо 
контролю за тютюнопалінням у місті; з метою 
врегулювання ігрового бізнесу в Луцьку провів 
збір підписів та організував круглий стіл «Ігрома-
нія — соціальне зло!», підготував проект рішення 
«Про впорядкування діяльності у сфері грального 
бізнесу на території міста Луцьк»; майже 150 
фельдшерсько-акушерським пунктам Волинської 
області подарував посібники «Медсестринство в 
гінекології»; до Міжнародного дня боротьби зі 
зловживанням наркотиками та їх незаконним обі-
гом за сприяння відділу у справах сім’ї та молоді 
Луцького міськвиконкому та Центру дитячої та 
юнацької творчості «Диво» провів презентацію 
антинаркотичної освітньої програми «Нарконон» 
та перегляд у школах Луцька відеолекції «Правда 
про наркотики».

• Своєрідним ресурсним центром для громадських 
організацій Луцька виступає Центр муніципаль-
них реформ «Луцьк-1432». Ця організація є 
координатором проекту «Голос громадськості» у 
м. Луцьку і здійснює адміністрування та фінансу-
вання відібраних проектів. ЦМР спільно з ОДА про-
водив підготовчу роботу з питань запровадження 
територіальної реформи, зокрема провів низку 
круглих столів-семінарів у рамках проекту «Тери-
торіальна реформа — з людьми та для людей». 
ЦМР виступав співорганізатором проведення в 
Луцьку публічних консультацій щодо нової Стра-
тегії партнерства Світового банку з Україною.

• У рамках євроінтеграційної політики проводить 
свою діяльність ЦГМОВ «Наша справа». За іні-
ціативи організації в 2002 р. в місті Луцьку було 
створено Центр Європейської Інформації, що 
став першим в Україні. ЦЄІ працює в напрямку 
проведення відкритих Європейських студій, різ-
номанітних тренінгів, методичних зустрічей. У 
Волинській області проводиться робота зі ство-
рення мережі Шкільних Європейських Клубів та 
підтримки їх функціонування. Щорічно організо-
вує святкування Дня Європи в Луцьку. 

• Активною в регіоні є ГО «Асоціація Молодих Ре-
форматорів (АМоРе)». Організація упродовж 
чотирьох років працює в напрямку зближення 
трьох секторів, впроваджуючи механізм конкурсу 
проектів для молодіжних та жіночих організацій 
за підтримки представників місцевого бізнесу. 
За ініціативи організації на Волині було створено 
Фонд місцевого розвитку, завданням якого є 
акумуляція коштів та фінансова підтримка ініціа-
тив місцевих громадських організацій. У 2006 р. 
зусиллями Асоціації захисту прав молоді Волині 
було проведено Ярмарок соціальних ідей, метою 
якого була селекція найбільш соціально важли-
вих проблем міста та окреслення найефективні-
ших механізмів їх вирішення за підтримки пред-
ставників бізнесу, влади та громадського активу. 
У 2007 р. Асоціація захисту прав молоді Волині 
за підтримки Фонду ім. Стефана Баторія розпо-
чала реалізацію нового проекту «Розвиток спів-

робітництва НДО — бізнес — влада з метою під-
вищення ефективності рішення соціальних про-
блем у Волинській області». У 2006 р. Асоціація 
реалізовувала проект «Формування механізму 
громадського контролю за кримінальним судо-
чинством за участю неповнолітніх у Волинській 
області». Організація здійснює видавництво мо-
лодіжної газети Волині «Ініціатива». 

• Волинська обласна молодіжна громадська орга-
нізація «Національний Альянс» у 2006 р. провела 
чимало власних акцій та заходів. У 2006 р. на Во-
лині Національний Альянс провів Всеукраїнсь ку 
спортивно-патріотичну гру «Звитяга — 2006» та 
міжнародний молодіжний табір. Мета таких за-
ходів — популяризація здорового способу життя, 
фізичний та ідеологічний вишкіл, виховання по-
ваги до справжніх героїв — вояків ОУН-УПА, спо-
нукання молоді до активної участі в громадському 
житті країни шляхом залучення її до молодіжного 
руху. Восени було продовжено реалізацію між-
народної молодіжної програми «Пам’ять без кор-
донів», у рамках якої молоді люди перебували у 
Польщі, де взяли участь у відновленні могил за-
гиблих вояків армії УНР. 

• Щораз більшої популярності набирає в регіоні 
скаутський рух, що відображається в активній 
діяльності Національної скаутської організа-
ції України «Пласт». Щорічною традицією стало 
проведення у Луцьку Всеукраїнських інтелекту-
альних змагань «Плазма», участь в яких беруть 
пластуни із різних міст України. Також пластуни 
долучилися до привезення Вифлеємського вогню 
миру у Луцьк.

• Вже двічі на Волині, у рамках діяльності Все-
українсь кого благодійного фонду «Серце до 
серця», проведено благодійні акції зі збору ко-
штів для закупівлі медичного обладнання для 
пологових будинків під назвою «Почуйте всі!». 
Організатором акції, що відбувалася під патро-
натом Луцького міського голови Богдана Шиби, 
виступила ВОМГО «Асоціація молодих рефор-
маторів (АМоРе)». У 2006 р. Асоціація молодих 
реформаторів спільно з ЛМГО «Центр політич-
ного аналізу та виборчого консалтингу» реалі-
зувала моніторинговий проект «Аналіз ефектив-
ності діяльності депутатського корпусу Луцької 
міської ради в контексті виборчої кампанії 2006». 
У січні 2007 р. АМоРе організувала для лідерів 
молодіжного руху Волині і депутатів Молодіжної 
ради Луцька презентацію моделі муніципальної 
молодіжної політики, що відбувалася в рамках 
всеукраїнської акції «Дізнайся!».

• Продовжує свою роботу Молодіжна рада 
Луцька — молодіжний консультативний орган 
при Луцькій міській раді та виконкомі. Було об-
рано нове керівництво та проведено вибори 
нових депутатів серед студентів вищих і серед-
ніх спеціальних навчальних закладів та школярів 
міста. Найбільшою ініціативою Молодіжної ради 
Луцька є обласний проект «Студент року», що 
представляє собою конкурс для активної та об-
дарованої молоді. 

• У напрямку подолання гендерних стереотипів у 
суспільстві працює громадська організація «Ген-
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дерний центр». З її ініціативи в жовтні у Луцьку 
проведено науково-практичну конференцію «Ген-
дерна реконструкція українського суспільства», а 
також реалізовано проект «Гендерним стерео-
типам — ні!». У рамках проекту підготовлено со-
ціальний ролик, який транслювався на Волинсь-
кому державному телебаченні та на реклам-
ному екрані найбільшого супермаркету міста 
Луцька.

• У цьому ж напрямку працює громадське об’єд-
нання «Волинські перспективи», яке в 2006 р. 
реалізувало проект «Рівні права — рівні можли-
вості», що мав на меті активізувати участь жінок у 
громадсько-політичному житті. Також організація 
проводила тренінги з проблем торгівлі людьми. 
Ще «Волинські перспективи» здійснюють під-
тримку «зеленого туризму» в області. З їх ініціа-
тиви проводився Регіональний форум господарів 
гостинних садиб Волині.

Серед важливих соціальних ініціатив регіону ви-
ділимо проекти обласного Центру розвитку дитини 
та Волинського прес-клубу реформ «Місто без 
бар’єрів», у рамках якого проведено благодійну 
акцію зі збору коштів для створення безбар’єрного 
доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями до об’єктів житлового та громадського при-
значення та Волинського обласного благодійного 
фонду «Шанс» «Зниження ризику ВІЛ-інфікування 
серед уразливих груп», що має на меті утримання 
пунктів обміну шприців, де споживачі ін’єкцій-
них наркотиків обмінюють використані шприци на 
чисті. 

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Кількість активно діючих громадських організацій 
становить близько третини від загальної кількості за-
реєстрованих в області. Значна кількість громадсь-
ких організацій була створена заради забезпечення 
приватних інтересів лідерів або нечисленних груп 
організаційного активу, тому якщо ці інтереси відхо-
дять на другий план, організація фактично припиняє 
будь-яку діяльність, залишаючись лише у формаль-
ному переліку.

Протягом останніх років «третій сектор» на Волині 
відчутно не змінився. Варто відзначити, що він став 
менш масовим, але водночас більш професійним. 
Тобто виділяється група осіб, які на постійній основі 
займаються громадською діяльністю. Відповідно, 
значна частина НУО фактично припинила своє існу-
вання і лише частина є постійно активною.

Серед молодіжних організацій варто відзначити 
декілька згуртованих об’єднань, зокрема Волинську 
станицю НСОУ «Пласт», об’єднання «Альтернатива», 
Національний Альянс, Асоціація Молодих Реформа-
торів (АМоРе), Молодіжну раду Луцька. Активно пра-
цюють Волинська обласна піонерська організація, 
ВОГО «Імпульс», ВОМО «Українська молодь — Хрис-
тові!». Туризмом та екологічними питаннями займа-
ються ВМО «Хорс», туристичне об’єднання «Друїди», 
туристичний клуб «Ми».

Працевлаштування молоді, організація тренінгів 
для НДО, представників молодіжної преси — спеціалі-
зація Асоціації захисту прав молоді Волині. Питан-
нями зайнятості молоді та підтримкою молодіжного 
підприємництва займається Волинський Інститут 
підтримки та розвитку громадських ініціатив. 

У галузі підтримки підприємництва, сприяння 
здійсненню регуляторної реформи, впровадження 
ринкових механізмів в економіці регіону діють Центр 
муніципальних реформ «Луцьк-1432», Асоціація за-
хисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-
Луцьк». 

Серед неприбуткових аналітичних інституцій — 
Волинське відділення Комітету виборців України, 
Волинський центр політичних досліджень, Центр по-
літичного аналізу та виборчого консалтингу, Інститут 
аналізу державної та регіональної політики, Консор-
ціум інтелектуального сервісу «Леон-Аналітик». 

Активно працюють у регіоні організації, що ма-
ють давню історію — Волинське обласне відділення 
«Союз Українок» та Товариство «Холмщина». 

Перелічені вище організації є найбільш активними 
і в інформаційній сфері. Вони намагаються постійно 
інформувати населення області про власні ініціативи. 
Заходи та акції цих об’єднань мають широкий резо-
нанс, тому їхня діяльність не є закритою від суспіль-
ства. Однак непопулярним серед ГО є запрошення 
ЗМІ на свої конференції чи збори, не завжди в пресі 
розміщується інформація про зміну керівництва, вза-
галі не практикується оприлюднення річних фінансо-
вих звітів організацій (виняток — Асоціація захисту 
прав молоді Волині, яка публікує такі звіти у своїй 
газеті «Ініціатива»). Причиною такої ситуації частково 
є слабка інституційна спроможність ГО. Більшість 
місцевих організацій працюють за рахунок бюджет-
них коштів, порівняно менша кількість залучає кошти 
грантових структур. Через це діяльність організацій 
часто є несистемною і здійснюється від акції до акції. 
Одиниці НУО мають можливість утримувати власний 
штат та забезпечувати постійну роботу свого офісу. 

Проблемою для Волинської області є відсутність 
дієвих НУО в районах області, в містечках та селах. 
Більшість діючих організацій зосереджені в облас-
ному центрі і рідко здійснюють свою діяльність поза 
його межами. У районах діють в основному такі тра-
диційні громадські об’єднання, як фізкультурно-
спортивне товариство «Колос», товариство українсь-
кої мови імені Т. Г. Шевченка, Спілка воїнів-афганців, 
товариство «Знання».

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ В ОБЛАСТІ 

Після «Помаранчевої революції» в області досить 
сильно активізували свою роботу профспілки. Онов-
лена Федерація профспілок області почала активніше 
працювати в напрямку залучення нових членів у свої 
ряди, намагаючись популяризувати себе, пов ністю 
змінила інформаційну політику та підхід до організа-
ції власних акцій. У рамках цих змін суттєво активізу-
валися й студентські профспілки вищих навчаль них 
закладів області. 
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Варто відзначити, що Голова ФПУ у Волинській 
області є депутатом обласної ради, що дає змогу 
значно активніше відстоювати інтереси профспілок, 
зокрема майнові. Серед найбільших акцій, які мали 
резонанс в області, — 4-тисячний мітинг протесту, 
який організувала влітку 2006 р. в Луцьку Федера-
ція профспілок області, спрямований проти політики 
уряду щодо підвищення цін і тарифів для населення.

Найчисельніші національні меншини області 
об’єднані в 14 культурно-освітніх товариств. Проблеми 
у сфері діяльності національно-культурних товариств 
області та шляхи їх вирішення розглядаються на за-
сіданнях міжвідомчої Координаційної ради з питань 
національних меншин та міжнаціональних відносин 
при облдержадміністрації.

У регіоні нараховується 1 364 релігійних організа-
цій, що належать до 26 конфесій та течій. Найчисель-
ніші з них — Українська православна церква, Укра-
їнська православна церква (Київський патріархат), 
Християни віри євангельської — п’ятдесятники, Єван-
гельські християни — баптисти, Адвентисти сьомого 
дня, Римсько-католицька церква, Українська греко-
католицька церква та Свідки Єгови. У 2006 р. зусил-
лями облдержадміністрації через роботу Волинської 
Ради Церков було влагоджено багато міжрелігійних 
суперечностей. Однак у 2007 р. на Волині знайшов 
продовження багаторічний конфлікт між конфесіями 

УПЦ та УПЦ-КП. Це виявилося у проведенні двох аль-
тернативних церковних форумів: 23 січня 2007 р. в 
м. Ковелі проведено регіональну конференцію «Ду-
ховна безпека України», ініційована Партією регіонів 
та УПЦ МП; 12 березня 2007 р. УПЦ КП спільно з по-
літичними партіями, а саме: НСНУ, КУН, НРУ, «Бать-
ківщина», «Свобода», УРП «Собор» ініціювала форум 
«За Єдину помісну Українську Православну Церкву». 
Варто відзначити, що в регіоні діє багато релігійних 
громадських організацій при відповідних конфесіях 
чи церквах, які здійснюють діяльність у благодійній, 
духовній, просвітницькій, видавничій сферах.

Діяльність органів самоорганізації найбільш по-
мітна в обласному центрі, де створені будинкові ко-
мітети. Ряд НУО області у своїй діяльності ставлять 
за пріоритет розвиток ОСН, тому постійно проводять 
відповідні семінари та навчання. Так, у минулих ро-
ках відповідний проект, реалізований однією з во-
линських НУО, допоміг створити в Рожищенському 
районі дієві сільські комітети. Проте після закінчення 
проекту їхня активність знизилася. Реально визна-
чити мережу органів самоорганізації населення на 
сьогодні неможливо, хоча, аналізуючи доступну ін-
формацію, можна зробити висновок, що ця форма 
суспільної активності стане з часом більш популяр-
ною. 

ВИСНОВКИ

Після місцевих виборів частина відомих у регіоні 
громадських діячів перейшла працювати у виконавчу 
владу або стала депутатами місцевих рад. Громадсь-
кий сектор області й надалі, у багатьох випадках, 
є дуже заполітизований. Дієві НУО регіону ведуть 
свою діяльність, використовуючи місцеві ресурси 
(бюджети місцевих органів влади) та іноземні гранти. 
Основна частина громадського сектору і досі зали-

шається непублічною, через що користується незна-
чною підтримкою та авторитетом серед населення. 
Третій сектор розподілений в області вкрай нерівно-
мірно, більшість громадських ініціатив та проектів 
реалізовуються в обласному центрі.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальні тенденції у діяльності засобів масової ін-
формації у Волинській області:

• медіаринок області має усталений характер, хоча 
є незначні тенденції з виникнення або зникнення 
окремих ЗМІ, зміни тиражів чи частки глядацької 
(слухацької) аудиторії;

• найбільшою популярністю і впливом користу-
ються друковані ЗМІ;

• суть основних конфліктів у медіапросторі поля-
гає у комунальній формі власності районних та 
муніципальних газет та в боротьбі за власність на 
приватні ЗМІ.

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ 

У структурі медіаринку Волині представлені всі 
сучасні засоби масової інформації: 

• Друковані ЗМІ, ринок яких є доволі насиченим 
і задовольняє потреби читачів. Їхніми засновни-
ками та власниками є трудові колективи редакцій, 
органи влади, бізнес-структури, фізичні особи.

• Електронні ЗМІ:
— Місцеве телебачення, представлене прак-

тично двома загальнообласними телеканалами 
(один державний, інший комерційний);

— Радіо, яке включає в себе державне прово-
дове радіо та 2 місцеві ФМ-станції (одна 
державна, інша комерційна).

• інтернет-ЗМІ, що перебувають у зародковому стані.

Особливості інформаційного простору області:
• місцеві друковані засоби масової інформації ма-

ють значно більший вплив на громадян, владу та 
бізнес порівняно з електронними та Інтернетом;

• через прикордонне географічне положення Во-
лині, в її медіапросторі присутні мовники інших 
країн (Польща, Білорусь);

• відбувається конкуренція за глядацьку аудиторію 
між двома місцевими телеканалами, у той самий 
час понад третина телеглядачів взагалі не ди-
виться місцевого телебачення;

• інформаційні потоки та самі ЗМІ сконцентровані в 
обласному центрі;

• погано розвинені інтернет-ЗМІ, мала частка ко-
ристувачів.

Стосунки у системі координат «Влада — ЗМІ» 
можна розглядати в декількох аспектах. По-перше, 
місцеві органи виконавчої влади та місцевого само-
врядування є засновниками багатьох друкованих 
засобів масової інформації, здійснюють часткове 
їх фінансування, і, відповідно, мають право «замов-
ляти музику». По-друге, перебуваючи у засновни-
ках, владні установи мають вплив на редакційну та 
кадрову політику відповідних ЗМІ. З іншого боку, ор-
гани влади прислухаються і змушені реагувати на пуб-
лі кації у ЗМІ, теле- та радіопередачі, особливо на ті, 
що викликають резонанс серед мешканців області.

Одночасно варто зазначити, що взаємодія влади 
із засобами масової інформації області має також і 
комерційний характер, оскільки місцева влада по-
требує висвітлення своєї діяльності, а ЗМІ, щоб отри-
мати хоча б якийсь прибуток, зобов’язані продавати 
газетні площі та ефірний час органам влади на рин-
кових умовах.

З інформаційних середовищ варто відзначити 
діяль ність Волинського прес-клубу та Луцького прес-
клубу реформ. В області з вересня 2006 р. діє неза-
лежна медіапрофспілка, яка поряд із національною 
профспілкою працівників медіа групує довкола себе 
журналістські кола.

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХНІ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ 

Перелік основних друкованих засобів масової ін-
формації подано в таблиці 6.

Рівень впливовості волинських друкованих за-
собів масової інформації можна продемонструвати 
через рівень їхньої популярності серед населення. 
Цей показник відображають результати соціоло-
гічного опитування, проведеного Агенцію соціаль-
ного аналізу «Соціум-ХХІ» у грудні 2006 р. серед 
мешканців Волинської області (опитано 1 100 осіб) 
(мал. 2.)

В усіх 16 районах Волинської області існують ра-
йонні газети, засновниками яких виступають районні 
ради, райдержадміністрації, колективи редакцій, а 
в містах обласного значення — міські ради. У містах 
Нововолинську, Володимирі-Волинському крім га-
зет, засновниками яких є місцева влада, виходить 
по одному друкованому виданню, заснованому при-
ватними фірмами. Найбільш тиражною районною 
газетою є «Вісті Ковельщини», що виходять двічі на 
тиждень загальним накладом 16 670 примірників.

Найбільш впливові політичні партії у Волинській 
області мають свої друковані видання, але вони не 
завжди виходять регулярно.

Газета «Батьківщина», засновник — Волинська 
обласна організація ВО «Батьківщина».

Газета «Наша Україна. Волинь», засновник — 
Волинська обласна організація «Народний Союз 
“Наша Україна”».

Газета «Волинь-регіон», засновник — Волин-
ська обласна організація Партії регіонів.

Газета «Волинь. Акценти», засновник — Волин-
ська обласна організація УРП «Собор».

Газета «Радянська Волинь», засновник — Во-
линським обкомом КПУ, виходить щотижня.

Газета «Слово і Діло», засновник — Волинська 
обласна організація Української народної партії, у 
2007 р. не виходила.

Новинкою ринку друкованих видань області є два 
місцеві інформаційно-розважальні журнали: «Личная 
жизнь» та «City life».
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Назва ЗМІ Засновники Спрямованість/Аудиторія Тираж

Волинь-нова
www.volyn.com.ua 

Обласна рада, трудовий колектив 
редакції

Громадсько-політична газета, спря-
мована на різні категорії, серед чи-

тачів переважає інтелігенція

220 000 (тираж 
трьох випусків — 
вівторок, четвер, 

субота)

Вісник & Ко
www.visnyk.lutsk.ua

Луцька міська асоціація інвалідів 
війни Афганістану, близька до ке-

рівництва КБ «Західінкомбанк»

Сімейна газета, для широкого кола 
читачів

96 530, поширю-
ється в Західних 

областях 

Сім’я і дім. Народна 
трибуна

www.simya.com.ua 

Іван Корсак — власник і редактор. 
Газета перебуває під впливом 

власників мережі супермаркетів 
«Наш Край»

Сімейна газета, для широкого кола 
читачів

34 000

Віче-інформ 
www.viche.lutsk.ua

Редакція газети
Громадсько-політична газета, роз-
рахована на різні категорії читачів

17 500

Волинські губернські 
відомості

ТзОВ «Інформаційно-аналітична 
газета “Волинські губернські ві-
домості”», ТзОВ «Слово», Олена 

Палагута

Громадсько-політична газета, роз-
рахована на різні категорії читачів

15 800, поширю-
ється в Західних 

областях

Волинська газета
www.volga.lutsk.ua

Волинська облдержадміністрація, 
трудовий колектив редакції, 
обласний благодійний фонд 

«Останній солдат»

Громадсько-політичний тижневик, 
читацька аудиторія переважно 

складається з державних службовців 
усіх рівнів

3 803

Луцький замок 
www.lz.net.ua 

Луцька міська рада
Міська громадсько-політична газета, 
розрахована на активних мешканців 

територіальної громади
3 500

10 квартал

ТРК «Сьомий континент» 
(м. Вінниця).

Діловий рекламно-інформаційний 
тижневик, поширюється 

безкоштовно серед юридичних осіб
15 000

Аверс-прес Корпорація «Аверс»
Рекламно-інформаційний тижневик 
з телепрограмою, розрахований на 

активних телеглядачів
9 800

Справедливість
Волинське обласне громадське 

товариство «Справедливість»
Правозахисна газета, спрямована на 

пенсіонерів
5 000

Народна справа
Трудовий колектив редакції (фор-

мально). Фактичний власник — 
редактор Олександр Харченко

Громадсько-політичний тижневик, 
читачі — політично активні мешканці 

області
5 000

Вільна Думка
Микола Панасюк, власник і редак-

тор

Громадсько-політична газета, чита-
чі — політичні активісти, переважно 

опозиційних поглядів
5 000

Таблиця 6.
Друковані ЗМІ 

Волинської області.
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Телебачення
У телеефірі Волинської області працюють кілька 

місцевих телерадіоорганізацій.

Про рівень впливовості місцевих телевізійних ка-
налів може свідчити їхній рівень популярності, визна-
чений за результатами соціологічного опитування, 
проведеного Агенцією соціального аналізу «Соціум-
ХХІ» у грудні 2006 р. серед мешканців Волинської об-
ласті (опитано 1 100 осіб) мал. 3.

На Волині працюють чотири оператори кабель-
ного мовлення:

м. Луцьк: ВАТ «Корпорація “Аверс”»;
м. Ковель: Ковельська філія ТРК «Львівська жінка»;
м. Нововолинськ: Нововолинська філія ТРК «Львів-

ська жінка»; 
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Мал. 2. 
Популярність обласних 
друкованих ЗМІ (у %).

Назва ЗМІ Засновники Спрямованість Покриття

Волинське телебачення 
Волинської обласної дер-
жавної телерадіокомпанії

Регіональний підрозділ 
Держтелерадіокомпанії 
України. Засновник — 
Волинська обласна рада

Громадсько-політичний 
телеканал, провладного 
спрямування

Уся територія області

Телеканал «Аверс» ВАТ «Корпорація “Аверс”»
Інформаційно-розважаль-
ний телеканал

Уся територія області, 
прикордонні райони Рів-
ненської та Львівської 
областей

Студія «Полісся-ТБ»
У власності бізнес-кіл, які 
володіють ТК «5 канал»

Виготовляє і транслює 
актуальні для області сус-
пільні передачі на
«5 каналі»

Уся зона покриття ТК
«5 каналу», окрім міських 
кабельних мереж

Телевізійний центр «Ко-
вель»

Ігор Тарасенко
Місцевий інформаційно-
розважальний канал

У радіусі 50 км навколо 
Ковеля

Таблиця 7. 
Місцеве телебачення.

м. Володимир-Волинський: ТзОВ «Телекомпанія Т+» 
(м. Львів).

У волинському телерадіоінформаційному про-
сторі присутні загальнонаціональні мовники: УТ-1 
(Перший національний + Ера); Студія «1+1»; «Інтер»; 
«5 канал»; СТБ; ТРК «Україна»; НТН; ТЕТ; «Мегас-
порт»; «Телеодин» («М1»); «Новий канал»; «Київтеле-
монтаж» («К1»); «Тоніс».

У прикордонних районах Волинської області в те-
лерадіоінформаційному просторі є іноземні (Респуб-
ліки Польща і Республіки Білорусь) мовники: 1-ша і 
2-га програми польського телебачення, «Полсат», 3 
канали мовників з Білорусі. Вони не мають значного 
впливу на формування громадської думки у мешкан-
ців області.
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Мал. 3. 
Популярність місцевих 

каналів (у %).
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Радіо
У радіоефірі області мовлення здійснюють кілька 

місцевих радіостанцій див. таблиця 8.

У радіоефірі області також працюють загально-
національні радіомережі: УР-1 (Перший канал На-
ціонального радіо України); УР-3 (Третій канал На-
ціонального радіо України — Радіо «Культура»); 
Радіо «Ера FM»; Радіо «Люкс FM»; Радіо «Мелодія»; 
«Радіо 5»; «Наше радіо». 

Також присутні іноземні мовники: польські — Ра-
діо «Бісс», Радіо «RMF FM», Радіо «Марія», Радіо 
«Люблін», Радіо «Зет», Радіо «Плюс», Радіо «Для 
тєбє», Радіо «Бялосток», Радіо «Подляше», 2-га і 3-
тя програми польського радіо; білоруські — Радіо 
«Юность», Радіо «Століца», Радіо «Рокс», Радіо «Бі-
Ей». Вони не мають значного впливу на формування 
громадської думки у мешканців області.

Назва ЗМІ Засновники Спрямованість Покриття

Волинське обласне 
радіо 

Волинська обласна 
державна телерадіо-
компанія 

Громадсько-політичне 
радіо, провладного 
спрямування

Уся територія області (транслюється 
по проводовій лінії та в ультракорот-
кому діапазоні на хвилях 4,5 м
з 6.30 до 20.00)

Луцьке міськрайонне 
радіо, районні редакції 

проводового радіо

Волинська обласна 
державна телерадіо-
компанія

Громадсько-політичне 
радіо, провладного 
спрямування

У відповідних районах
(транслюється по проводовій лінії та 
в ультракороткому діапазоні на хви-
лях 4,5 м з 6.30 до 20.00)

Радіо «Луцьк» FM
Волинська обласна 
державна телерадіо-
компанія

Місцеве інформаційно-
розважальне радіо

м. Луцьк і територія навколо Луцька 
(ФМ 107,3 МГц, 103,9 МГц,
68,48 МГц)

Радіо «СіД» FM
ТРК «Редакція газети 
“Сім’я і дім”»

Місцеве інформаційно-
розважальне радіо

м. Луцьк і територія навколо Луцька 
(ФМ 102,4 МГц)

«Радіо Нова» FM ТРК «Радіо Нова»
Місцеве інформаційно-
розважальне радіо

м. Нововолинськ

Таблиця 8.
Місцеві радіостанції.

Ще одним інформаційним ресурсом є Інтер-
нет-портал «Луцьк Інвестиційний» (www.invest-
ua.com). Інтернет-сайт орієнтований на висвітлення 
інвестиційної привабливості міста Луцька та регіону. 
Розміщує місцеві та загальнонаціональні новини. 
Належить Агенції соціального аналізу «Соціум-ХХІ». 
Створений у 2003 р.

Офіційні інтернет-представництва мають Волин-
ська облдержадміністрація, районні держадміністрації, 
міські ради Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського, 
Нововолинська. Є понад двісті корпоративних сайтів 
торговельних корпорацій та підприємств області.

На Волині діють власкори інформаційних агентств 
ДІНАУ, радіо «Свобода», «Інтерфаксу», УНІАНу, За-
хідної інформаційної корпорації, «Прес-тайм», газет 
«Голос України», «Урядовий кур’єр», «2000», «Україна 
молода», «Дзеркало тижня», «Факти», «Київські відо-
мості», «Київський телеграф».

Інтернет-ресурси
Ринок інтернет-ЗМІ на Волині практично відсут-

ній. До останнього часу в області класичних Інтернет-
ресурсів, які б претендували на роль засобу масової 
інформації, не існувало, хоча ряд друкованих ЗМІ 
мали свої інтернет-версії.

Лише у другій половині 2006 р. з’явилося перше 
волинське незалежне iнтернет-видання «Волинська 
правда» (www.pravda.lutsk.ua). Його фактичним 
засновником є ТзОВ «Волинська правда», а ре-
ально — декілька журналістів-ентузіастів. Виконувач 
обов’язків головного редактора — Віталій Буряк. 
Про впливовість цього засобу масової інформації 
говорити зарано, хоча варто зазначити, що відвіду-
ють його переважно самі журналісти, представники 
органів влади та інші політично активні користувачі 
мережі Інтернет.
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ТИСК НА ЗМІ

Після парламентських та місцевих виборів у сфері 
державної інформаційної політики не відбулося кар-
динальних позитивних змін чи зрушень. Досить не-
стабільний період триває для районних газет, заснов-
никами яких є органи самоврядування та державної 
влади. Особливо загрозливою ситуація стала у дру-
гій половині 2006 р. При затвердженні районних та 
міських бюджетів на 2007 р. депутати не завжди вра-
ховували пропозиції редакцій районних газет.

Негативні тенденції щодо місцевих ЗМІ продов-
жилися і в 2007 р. Місцева влада змусила зменшити 
площі редакційних приміщень районних газет «Слава 
праці» (Луцький район) і «Ратнівщина» (Ратнівський 
район). 

Досі у всіх на вустах конфлікт Луцької міської 
ради із колективом газети «Луцький замок». Міська 
рада при формуванні бюджету на 2007 р. не виділила 
на фінансування газети «Луцький замок» жодної ко-
пійки, вимагаючи від редакції перейти на умови са-
моокупності та вказуючи на низький рейтинг попу-
лярності серед населення міста. У конфлікт втрути-
лася обласна організація Національної спілки журна-
лістів України, погрожуючи інформаційним бойкотом 
міської влади. Про свою підтримку редакції газети 
заявили майже всі друковані та електронні ЗМІ Во-
лині. Для вирішення конфлікту сторони сіли за стіл 
переговорів і знайшли компромісний варіант: редак-
ція представила міській раді перспективний бізнес-
план, окреслила шляхи розвитку, після чого відбу-
лася ще одна зустріч, на якій йшлося про конкретні 
форми та способи співпраці з газетою та її підтримки 
з боку влади. На сьогодні конфлікт вичерпано. 

В серпні 2006 р. почався затяжний скандал між 
акціонерами телекомпанії «Аверс». Колишнє кому-
нальне підприємство (1991–1993 рр.) за участю то-
дішньої міської влади у кілька етапів було перетво-
рено на приватну структуру. Під час цього процесу 
частина акцій опинилася в руках тодішніх міських чи-
новників: колишнього заступника Луцького міського 
голови Леоніда Кирильчука, колишнього начальника 
фінансового управління Олега Іщука і колишнього 
начальника управління капітального будівництва Во-
лодимира Яцюри. 

21 серпня представники акціонерів на чолі з 
Л. Кирильчуком спробували усунути керівництво ТРК 
від виконання службових обов’язків, було знято з по-
сади директора телекомпанії Володимира Сінкевича. 
Акціонери та їхні юристи звинуватили президента те-
лекомпанії Олега Величка у відсутності звітів за ро-
боту компанії. Під час захоплення будівлі телекомпа-
нії сталася сутичка між двома охоронними фірмами, 
що представляли різні сторони конфлікту. 23 серпня 
рівненські судові виконавці змусили телекорпорацію 
«Аверс» припинити вихід в ефірі. Пізніше, того ж дня, 
роботу телекомпанії було відновлено.

Скандал затягнувся на кілька місяців, оскільки 
довго не вдавалося провести загальні збори акціоне-
рів через відсутність кворуму (60 %), а ініціатори зміни 
керівництва телеканалу Леонід Кирильчук, Олег Іщук 
та Володимир Яцюра володіли близько 54 % розміру 
статутного фонду товариства. У серпні один із них — 
Леонід Кирильчук — навіть устиг тиждень покерувати 
корпорацією як виконуючий обов’язки голови прав-
ління, але згодом Олег Величко знову очолив бізнес-
структуру та творчий колектив. 

Продовженням скандалу стала суперечка довкола 
передачі президентом корпорації Олегом Величком 
двох приміщень корпорації «Аверс» як статутного 
внеску до новоствореного ТОВ «Донбас медіагруп». 
Обидві сторони активно використовували судові ін-
станції для підтвердження своїх позицій. На сьогодні 
ситуація до кінця не вирішена.

До негативних прикладів стосунків влади і ЗМІ, які 
мали місце у другій половині 2006 р., віднесемо та-
кож три інші події: лист Державної виконавчої служби 
до газети «Сім’я і дім», тиск начальника УМВС у 
Волинсь кій області Віктора Швидкого на журналіста 
газети «Віче-інформ» Олену Мороз, намагання через 
відповідні структури в Києві відібрати радіочастоти в 
Радіо «СіД» FM.

Не так давно голова обласної ради Анатолій Гри-
цюк та нардеп Євген Кирильчук зібрали нараду ре-
дакторів районних газет і голів районних рад, на якій 
було обговорено питання життєдіяльності місцевих 
газет і створено Координаційну раду. Але закритість 
створення та діяльності цієї ради від політичних пар-
тій і громадських організацій дає привід сумніватися 
в об’єктивності і доступності волинських ЗМІ для 
мешканців Волині. 
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Можна стверджувати, що на ринку друкованих 
ЗМІ є певний плюралізм та конкуренція, оскільки жо-
ден суб’єкт чи особа не має монопольного впливу на 
друковані ЗМІ в регіоні. Виняток становлять районні 
та міські газети, повністю залежні від стосунків керів-
ництва газети із керівництвом відповідної ради. Най-
впливовішою газетою регіону, безперечно, є «Во-
линь-нова», оскільки вже довгий час зберігає зба-
лансовану редакційну політику, намагаючись бути 
об’єктивною і політично нейтральною.

Рівень монополізації телерадіоінформаційного 
ринку регіону доволі високий, тому що цей ринок в 
області перебуває на стадії становлення. У телевізій-
ному ефірі на місцевому рівні конкурентами виступа-

ють Волинське телебачення та ТРК «Аверс», в радіо-
ефірі — Радіо «Луцьк» і Радіо «СіД». 

У сфері кабельного телебачення конкуренція від-
сутня зовсім, оскільки в чотирьох містах обласного 
значення є лише по одному оператору кабельного 
телебачення.

Інтернет наразі не є засобом масової інформації 
для переважної більшості волинян.

Конфлікти у медіасфері області мали місце і сто-
сувалися переважно переділу власності чи фінан-
сування засновниками (органами влади) друкова-
них ЗМІ. Очевидно, такого типу конфлікти матимуть 
місце і в найближчому майбутньому.

БІЗНЕС-КЛІМАТ

Основні тенденції в господарському секторі Во-
линської області:

• економіка Волинської області динамічно розви-
вається, найбільший прогрес спостерігається у 
машинобудуванні, будівництві, харчовій промис-
ловості;

• у 2006 р. обсяг іноземних інвестицій, залучених 
в економіку Волині, зріс у 15,1 рази порівняно з 
2005 р.;

• через близькість до кордонів ЄС та наявність де-
шевої робочої сили приплив інвестицій продов-
жує зростати;

• малий і середній бізнес ще не посів належного 
місця в економіці області (у загальнообласному 
обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг у 
2006 р. його частка становила лише 4,7 %);

• як і всюди в Україні, спостерігається зв’язок біз-
несу з місцевою владою (у першу чергу пред-
ставницькою), але факти тиску влади на бізнес 
публічно не відомі;

• конфлікти щодо переділу власності в області 
також мали місце, їхні масштаби порівняно з ін-
шими регіонами незначні.

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

Підсумки роботи господарського комплексу за 
2006 р. свідчать, що в області забезпечено темпи 
економічного зростання та виконання завдань Про-
грами економічного і соціального розвитку області 
на 2006 р. в основних галузях економіки та сферах 
діяльності.

Підприємства області за 2006 р. отримали пози-
тивний фінансовий результат — 335,2 млн грн при-
бутку. Питома вага підприємств, що працювали при-
бутково, становила 66,4 %. 

Промисловість є базовою галуззю економіки об-
ласті. Промисловими підприємствами створюється 
майже п’ята частина валової доданої вартості. Про-
тягом 2006 р. обсяги промислового виробництва 
зросли на 19,2 %, реалізовано продукції на суму по-
над 4,9 млрд грн. За темпами приросту область по-
сіла 3-тє місце серед 27 регіонів України. Протягом 
2006 р. 59,3 % промислових підприємств області 
отримали 284,6 млн грн прибутку. Фінансовий ре-
зультат від діяльності підприємств галузі за цей пе-
ріод становив 187,3 млн грн. 

До провідних підприємств машинобудування 
області належать: ВАТ «Електротермометрія» 
(м. Луцьк), ВАТ «Завод “Оснастка”» (м. Нововолинськ), 
ВАТ «Ковель сільмаш», ВАТ «Ківерціспецлісмаш».

Найбільш успішним підприємством регіону в га-
лузі машинобудування є ВАТ «Автомобільний за-
вод “Богдан”», що входить до складу корпорації 
«Богдан». На заводі ведеться складання автомобілів 
марки ВАЗ, КІА, автобусів «Богдан». 

Найбільшим підприємством машинобудівної га-
лузі є ВАТ «Луцький підшипниковий завод», відне-
давна перейменований у ВАТ «СКФ Україна». 60 % 
продукції заводу експортується в понад 25 країн 
світу. Розвиткові підприємства у минулому сприяли 
іноземні інвестори — шведська корпорація SKF.

У 2006 р. розпочав роботу завод із виробництва 
автомобільного електрообладнання німецької кор-
порації «Кромберг енд Шуберт». На заводі ство-
рено 3 000 нових робочих місць.
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У червні 2006 р. у Луцьку було відкрито спільне 
німецько-словацько-українське підприємство «Світ-
Строй Луцьк». Завод виготовляє металеві заготовки 
для автомобільної промисловості. 

У хімічній промисловості варто виділити відкриті 
акціонерні товариства «Луцькпластмас», «Полі-
мер», «Луцький картонно-руберойдовий комбі-
нат».

Серед провідних підприємств інших галузей про-
мисловості області: 

• українсько-польське СП «Модерн-Експо» — 
займається виробництвом торговельного об-
ладнання, меблів для офісів та магазинів, один із 
найбільших виробників відповідного обладнання 
в країні;

• ТзОВ «БРВ-Україна» і ТзОВ «Гербор-Холдінг» — 
підприємства з виробництва меблів, створені 
із залученням польських інвестицій, розміщені, 
відповідно, у Нововолинську та Володимирі-Во-
линському. На сьогодні ТзОВ «Гербор-Холдінг» є 
одним із лідерів меблевої галузі на українському 
ринку. 

У будівельній галузі працює 135 підприємств, в 
яких зайнято майже 10 тис. осіб. Одними з найкра-
щих є ВАТ «Луцьксантехмонтаж-536», що входить 
до складу корпорації «Укрспецбуд», Завод залізо-
бетонних конструкцій, ЗАТ «Луцький домобуді-
вельний комбінат» та підприємство «Західпром-
буд».

Потужною в регіоні є харчова промисловість. 
Обсяг реалізованої харчової продукції від загальної 
суми реалізації промислової продукції становить 
30 %. Серед підприємств цієї галузі виділяються:

• ВАТ «Волиньхолдинг», продукція якого відома 
під торговельною маркою «Торчин-продукт». 
Три роки тому швейцарська корпорація «Nestle» 
купила «Волиньхолдинг», i за цей перiод бiзнес i 
«Nestle», i «Волиньхолдингу» зріс на 50 %;

• ВАТ «Луцьк-Фудз» спеціалізується на виробни-
цтві продуктів томатної групи, легких масел та 
оцту (ТМ «Руна»);

• ВАТ «Ковельмолоко» (власник торговельних ма-
рок «Комо» і «Молочна родина»).

Серед підприємств із переробки сільсько-
господарських продуктів слід відзначити Гнідавсь-
кий цукро вий завод, що належить ТзОВ «Західна 
цукрова група». 

Особливе місце серед потужних державних під-
приємств регіону посідає «Луцький спиртогорілча-
ний комбінат» (ТМ «Віват»).

Серед інших успішних державних підприємств 
регіону харчової промисловості є: ВАТ «Володи-
мирцукор» (м. Володимир-Волинський); ДП «Луць-
кий КХП № 2» Держкомрезерву України (м. Луцьк); 
Дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» «Володи-
мир-Волинський комбінат хлібопродуктів».

У сфері роздрібної торгівлі конкуренція точиться 
між кількома мережами супермаркетів. Волинськими 
є «Вопак» (корпорація «ПАККО»), «Наш Край», «Ко-
лібріс» (ГК «Агроконтракт»), які мають свої супермар-
кети та гуртівні і в багатьох інших областях Украї ни.

У банківській сфері провідне місце в області по 
кількості відділень та клієнтів посідає Волинське 
головне регіональне управління «ПриватБанку», 

директором якого є депутат обласної ради від «На-
шої України» Микола Романюк. Одним із лідерів се-
ред відділень банків Волині є «Райффайзен Банк 
Аваль». Серед особливостей банківської сфери — 
діяльність місцевого банку «Західінкомбанк», голов-
ний офіс якого знаходиться саме в Луцьку, однак має 
відділення і в інших областях. 

Найвпливовішими бізнес-структурами області є:
Група компаній «Континіум», власниками якої 

є Ігор Єремеєв та Степан Івахів. Ця бізнес-структура 
є парасольковою для ряду різнопрофільних підпри-
ємств області: 

• у нафто-паливному секторі (СП «Західна нафтова 
група», ТзОВ «Вест Ойл Груп», ТзОВ «Торговий дім 
“Континіум-Галичина”» — автозаправки торгової 
марки «WOG», Луцька нафтобаза, Ковельська на-
фтобаза);

• у сфері нерухомості і торгівлі (Луцький ЦУМ, гі-
пермаркет «Там-Там»);

• у харчовій промисловості (ВАТ «Ковельмолоко»).
Агропромислова група «Пан Курчак», до складу 

якої входить шість потужних виробничих комплексів, 
що складають основу замкнутого технологічного 
циклу — оренда с/г угідь для вирощування кормів, 
м’ясне тваринництво, м’ясо-переробка (завод під-
приємства «Агрокорміндустрія», компанії «Птахо-
комплекс “Губин”», «Агідель», «Полтрекс», «СМП» — 
торговельні марки «М’ясна точка», «Пан Курчак»). 

Структури, що об’єднують різнопрофільні підпри-
ємства, належать підприємцям:

В’ячеславу Алфьорову — готель «Україна», під-
приємство «Зовнішкомхліб», Луцький автомобільний 
ринок, готель «Мир» у м. Рівному;

Володимиру Никитюку — підприємство «Ан-
косоюз» (нафтопродукти, нерухомість, будівництво, 
інвестиційна діяльність);

Василю Столяру — підприємство «Феміда-
інтер» (нерухомість, інвестиції, посередницькі по-
слуги), футбольний клуб «Волинь»;

Івану Корсаку — мережа супермаркетів «Наш 
Край», фірма «Волвест», деревообробні підприєм-
ства, газета і ФМ-радіо «Сім’я і дім»;

Олегу Чернецькому — мережа ресторанів і 
кафе, торговельні заклади, нерухомість.

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

У 2006 р., порівняно з 2005 р., обсяг іноземних ін-
вестицій, вкладених в економіку Волинської області, 
зріс у 15,1 рази. Загальний розмір інвестицій станом 
на початок 2007 р. становив 215 млн дол. США, або 
ж 206,5 дол. на одного жителя. У промисловий комп-
лекс області у 2006 р. залучено 48,9 млн грн інозем-
них інвестицій, що становить 63,4 % загальнооблас-
ного обсягу.

Кредитний портфель на Волині за 11 місяців ми-
нулого року зріс на 92,8 %. Провідні місця серед міст 
та районів області за обсягами іноземних інвестицій 
утримують міста Луцьк (79,7 млн дол. США) та Ново-
волинськ (16,7 млн дол. США), а також Луцький ра-
йон (3,5 млн дол. США).

За обсягом прямих іноземних інвестицій у 2006 р. 
серед регіонів України область посіла 6 місце, випе-
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редивши такі промислові чи рекреаційні області, як 
Одеську, Запорізьку, Львівську, Луганську та Крим. 
За цим показником Волинь поступилася лише Київ-
щині, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та, 
власне, столиці. 

Упродовж 2006 р. в області продовжувалася ре-
алізація низки інвестиційних проектів за участю іно-
земних інвесторів (Таблиця 9).

Спостерігається подальше надходження інвести-
цій в економіку області. Так, після відвідання в січні 
2007 р. Волині керівництвом швейцарської корпора-
ції «Nestle» було прийнято рішення будувати найбіль-
ший завод у системі «Nestle» саме у нашій області. У 
будівництво нового заводу заплановано інвестувати 
понад 50 млн дол. США. Початок робіт запланова-
ний на середину весни цього року, а термін їх за-
вершення — один рік. Нове підприємство, на якому 
планується створити 1 200 нових робочих місць, буде 
зведене поблизу сіл Сарнівка та Смолигів Луцького 
району. 

Також серед майбутніх перспективних інвестицій 
варто відзначити можливість підприємства «Польсь ка 
мідь» вкласти у будівництво гірничо-збагачувального 
заводу на території Ратнівського району Волині, де 
знаходиться потужне родовище міді, інвестиції в 
розмірі 300–500 млн дол. США. Лише для розвідки та 
підтвердження запасів волинської міді необхідно ви-
тратити близько 30 млн дол. США.

Важлива роль у залученні іноземних інвестицій 
відводиться використанню пільгових умов оподат-
кування та митного регулювання на території пріо-
ритетного розвитку в місті Нововолинську та селищі 
Жовтневому, де існував спеціальний режим інвести-
ційної діяльності. Станом на 1 січня 2007 р. тут діяло 
15 інвестиційних проектів загальною кошторисною 
вартістю 36,7 млн дол. США. Найбільшими підпри-
ємствами за обсягами виробництва на цій території 
є ТзОВ «БРВ-Україна», ТзОВ «Волинська фабрика 

Таблиця 9. 
Основні інвестиційні проекти у 

Волинській області у 2006 р.

№ Інвестиційний проект Підприємство
Сума інвес-

тицій

Країна, з 
якої надійшли 

інвестиції

1.
Створення потужностей для виробництва ав-
тобусів та тролейбусів

Автомобільний завод 
«Богдан»

28,2 млн дол. 
США

Велика Британія, 
Японія

2.
Освоєння випуску виробів з деревини (плит 
ДСП, МДФ, ОСБ)

«Кроноспан-Україна» 15,8 млн євро Кіпр

3.
Виробництво бортових кабельних мереж для 
легкових автомобілів

«Кромберг енд Шуберт» 4,0 млн євро Німеччина

4. Монтаж мінізаводу з виробництва бетону 
ТзОВ «Ліхтер Бетон Укра-
їна»

1,3 млн євро Німеччина

5.
Виробництво будівельних матеріалів на осно-
ві мінеральної вати

ТзОВ «Мінмат Ревербері» 1,0 млн євро Італія

6.
Виготовлення металевих заготовок для авто-
мобільної промисловості

«Світ-Строй Луцьк» 200 тис. євро Словаччина

гофротари», дочірнє підприємство «Нововолинський 
олійно-жировий комбінат».

Зусиллями органів влади області створено банк 
даних інвестиційних пропозицій підприємств об-
ласті. Це 79 інвестпропозицій на суму майже 136 млн 
дол. США. Видано презентаційний довідник «Волинь. 
Інвестиційні пропозиції», до якого увійшов зазначе-
ний перелік інвестиційних пропозицій. Підготовлено 
перелік вільних земельних ділянок (88 ділянок за-

гальною площею майже 440 га) та видано відповід-
ний каталог.

Волинською обласною державною адміністра-
цією спільно з проектом Європейського Союзу 
«Сприяння регіональному розвитку в Україні» було 
створено інтернет-ресурс «Волинь — розвиток та ін-
вестиції» (www.ekonomika.voladm.gov.ua).

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ 

Сектор малого бізнесу нараховує близько 5 тис. 
малих підприємств (на 6,3 % більше, ніж у минулому 
році), 839 фермерських господарства (приріст ста-
новить 10,1 %). Крім того, працює 42,9 тис. фізичних 
осіб — підприємців (проти 42,5 тис. у 2005 р.).

Питома вага малих підприємств у загальнооблас-
ному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг у 
2006 р. становила 4,7 % (проти 4,1 % у 2005 р.).

За даними державної податкової адміністрації в 
області за звітний період, надходження до бюджетів 
усіх рівнів від діяльності малих підприємств та фізич-
них осіб — підприємців становили 16,7 %.

Одним із пріоритетних завдань місцевих органів 
виконавчої влади протягом 2006 р. було впровад-
ження заходів щодо підтримки малого бізнесу від-
повідно до Регіональної програми розвитку малого 
підприємництва в області на 2005–2006 рр. (далі — 
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Регіональна Програма). У звітному періоді на реалі-
зацію Регіональної Програми з обласного бюджету 
спрямовано 520 тис. грн. 

З 1 січня 2005 р. через Волинський обласний 
фонд підтримки підприємництва діє механізм піль-
гового кредитування компенсації відсотків за надані 
кредити суб’єктам підприємництва комерційними 
банками. При цьому перевага надається бізнес-про-
ектам, що передбачають впровадження інноваційних 
технологій, виробництво високотехнологічної про-
дукції та відповідають потребам економіки області. У 
2006 р. Фондом надано фінансову підтримку 5 суб’єк-
там підприємницької діяльності у формі пільгового 
кредиту (під 12 % річних) на суму 270,0 тис. грн та 
30 тис. грн на компенсацію відсоткових ставок за кре-
дитами. За три роки в отримувачів пільгових креди-
тів надходження до бюджетів становили 1,4 млн грн; 
обсяги виробництва продукції (послуг) становили 
5,6 млн грн; створено та збережено 499 робочих 
місць.

У підприємства малого бізнесу залучено 
22,1 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що 
у 1,2 рази більше, ніж у 2005 р. Крім того, малими 
підприємствами отримано 2 653 кредити на суму 
32,4 млн дол. США (у 2,5 рази більше, ніж у 2005 р.) 
через кредитні лінії міжнародних фінансових органі-
зацій.

Приділялася увага розвитку мережі інфраструк-
тури підтримки підприємництва. У 2006 р. послуги 
підприємцям надавали Волинський обласний центр 
підтримки підприємництва, Агенція з питань залу-
чення інвестицій, Інноваційний центр передачі новіт-
ніх технологій, Волинський обласний бізнес-інкуба-
тор, Центр розвитку кінного туризму, інші структури.

Для залучення сільського населення до підпри-
ємницької діяльності у рамках Регіональної програми 
розвитку малого підприємництва реалізовувалися 
заходи щодо розвитку «зеленого» туризму. За допо-
могою Інформаційного центру підтримки та розвитку 
сільського «зеленого» туризму в області проводи-
лося навчання та консультації населення щодо запо-
чаткування цієї роботи, а також семінари для фахівців 
райдержадміністрацій з питань розвитку «зеленого» 
туризму. В області облаштовано понад 200 садиб, го-
тових прийняти відпочиваючих. 

З метою реального спрощення процедур реє-
страції суб’єктів підприємництва, отримання дозво-
лів та погоджень для започаткування та ведення під-
приємницької діяльності в усіх районах та містах об-
ласного значення працюють єдині дозвільні центри. 
У 2006 р. до них звернулося 4,1 тис. суб’єктів госпо-
дарювання, яким видано понад 3,5 тис. дозвільних 
документів та надано 1,8 тис. консультацій.

ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Обласною владою вживалися необхідні заходи 
для формування конкурентного середовища на со-
ціально важливих ринках, створення сприятливих і 
рівних умов здійснення підприємницької діяльності, 

підтримки і захисту добросовісної конкуренції, недо-
пущення порушень конкуренційного законодавства, 
у першу чергу монопольними утвореннями.  

Про яскраві факти втручання влади в роботу біз-
несу публічно нічого не було відомо. 

Щодо політичної заангажованості бізнесу, то 
вона виявляється в активній політичній діяльності 
окремих підприємців у якості керівників обласних 
організацій політичних партій та депутатів місцевих 
рад (окремі приклади наведені у розділі «Влада і по-
літика»). У депутатському корпусі усіх провідних сил 
області є представники системного бізнесу. Як при-
клад можна навести те, що головою спостережної 
ради ВАТ «Луцьк-Фудз» є Олександр Свирида, депу-
тат Волинської обласної ради від БЮТ; головою на-
глядової ради «Автомобільного заводу “Богдан”» — 
Воло димир Гунчик, член Ради партії «Народний Союз 
“Наша Україна”» і депутат обласної ради, директором 
ТзОВ «Експрод» — Олександр Башкаленко, депутат 
Волинської обласної ради від Партії регіонів.

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ 

Скандали з приводу власності на Волині не мали 
масового характеру. 

Широкого розголосу набули фактично лише 
два факти — рейдерське захоплення телекомпанії 
«Аверс» та зміна власника «Волиньгазу».

Наприкінці серпня 2006 р. відбувся гучний скан-
дал між акціонерами телекомпанії «Аверс» за право 
контрольного пакета та, відповідно, керівництва ком-
панією, що перетворився у затяжну судову тяганину 
(детальніше цей факт викладений у розділі «Засоби 
масової інформації»).

Інший інцидент стосується національного скан-
далу і пов’язаний із намаганнями українських ви-
сокопосадовців привласнити облгази (з часу їхньої 
часткової приватизації їх називають відкритими акці-
онерними товариствами по газифікації й газопоста-
чанню) Західної України.

Переговори представників «РосУкрЕнерго» 
з акціонерами щодо купівлі їхніх часток відбува-
лися протягом кількох місяців. Та згодом, коли 
їхня безперспективність стала очевидною, низкою 
«впертих» облгазів — «Закарпатгаз», «Львівгаз», 
«Волиньгаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз», «Івано-
Франківськгаз» — зацікавилися правоохоронні 
органи. Керівництво облгазів звинувачували у при-
власнені мільйонів державних коштів. Регулярно 
проводилися перевірки на підприємствах і пору-
шувалися кримінальні справи. Звинувачення пра-
воохоронних органів були всюди однакові — по-
рушення у роботі цих підприємств при виконанні 
робіт із будівництва газопроводів на замовлення 
«Укртрансгазу».

Шість обласних газотранспортних підприємств 
України звинуватили бізнес-структури, близькі до 
«РосУкрЕнерго», у спробах вчинення рейдерських 
атак на їхні структури. 

22 грудня 2006 р. працівники ВАТ «Волиньгаз» 
провели акції протесту проти свавілля державних 
органів. Вони виступали проти тиску НАК «Нафтогаз 
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України» та Національної комісії регулювання елек-
троенергетики України (НКРЕУ) на підприємство і 
спроб дестабілізувати його роботу. Зі своїми вимо-
гами газовики звернулися до керівництва області, 
обласної прокуратури та УБОЗ УМВС у Волинській 
області. 

Одним із питань, що стояло в центрі конфлікту, 
була відмова Юрія Бойка у продовженні вищеназва-
ним облгазам, у тому числі волинському, договорів 
експлуатації розподільчих газопроводів, аргументо-
вана тим, що облгази невдало експлуатують розпо-
дільчі газопроводи, мають великі борги за спожитий 
населенням газ. 

Оскільки механізм впливу через кримінальні 
справи проти західноукраїнських облгазів не спрацьо-
вував, то Луцький міськрайонний суд та Печерський 
районний суд Києва скасували постанови Волинської 

обласної і Генеральної прокуратури про відкриття 
справ та відповідних перевірок. 

У лютому представники «Волиньгазу» пікетували 
столичні «газові» структури, вимагаючи продовження 
угоди на експлуатацію газорозподільчих мереж на 
умовах, які діяли до 2007 р.

Однак уже навесні 2007 р. крупні пакети акцій 
ВАТ «Волиньгаз» (а також «Закарпатгаз», «Львівгаз», 
«Івано-Франківськгаз», «Чернівцігаз» та «Чернігів-
газ») придбав бізнесмен із Івано-Франківська, член 
Народної партії Олег Бахматюк. Було придбано в 
основному ті частки акцій, якими раніше володів пер-
ший заступник голови Народної партії Ігор Єремеєв. 
Придбані пакети акцій дають змогу Олегу Бахматюку 
практично повністю контролювати діяльність облга-
зів, а тому його можна вважати їхнім новим фактич-
ним власником.

ВИСНОВКИ

Бізнес-клімат Волинської області є сприятливим 
для ведення господарської діяльності як місцевими, 
так і зарубіжними суб’єктами господарювання. Про 
це свідчить динамічний розвиток підприємств різних 
галузей та обсяги залучених іноземних інвестицій. 

У залученні інвестицій в економіку області про-
відну роль відіграють два фактори — бажання місце-
вої влади створити нові робочі місця, збільшити над-
ходження до бюджетів всіх рівнів та зацікавленість 
європейських корпорацій у наявності дешевої робо-
чої сили на східних кордонах Європейського Союзу.

Малий і середній бізнес, а відповідно і сфера 
послуг, ще не посідає належного місця в економіці 
області, хоча перспективи для розвитку існують, зо-
крема в туристичній сфері.

Системний бізнес, як і всюди, намагається плідно 
співпрацювати з місцевою владою. Доволі багато 
підприємців та топ-менеджерів підприємств є депу-
татами місцевих рад, що дає їм можливість ефектив-
ніше розвивати власний бізнес на території області. 
У той же час факти тиску влади на бізнес публічно не 
відомі. 

Конфлікти з переділу власності в області спосте-
рігалися не лише в минулому році. Більшість із них 
вирішувалася без широкого розголосу, проте їхні 
масштаби у Волинській області, порівняно з іншими 
регіонами України, незначні.



Територія 26,5 тис. км2

Щільність населення 174 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 4568,2 тис. осіб

міське 4129,6 тис. осіб

сільське 438,6 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Донецьк 988 тис. осіб

Кількість районів 39

кількість сільських районів 18

кількість районів у містах 21

Кількість міст 52

в т.ч. обласного підпорядкування 28

Кількість селищ міського типу 131

Кількість сільських населених 
пунктів

1121

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1304

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Ткаченко Сергій, 
 керівник групи експертів
Авксентьєв Максим, 
Дурнєва Тетяна, 
Гришин Олег 

Донецька обласна організація 
Комітету виборців України
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА 

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
У ВЛАДІ 

За результатами виборів 2006 електорат Доне-
цької області сформував би Верховну Раду України з 
представників лише чотирьох партій. Мешканці регі-
ону провели б до вищого законодавчого органу Блок 
Наталії Вітренко «Народна опозиція» (далі — Блок 
«НО») і не пропустили Блок «Наша Україна» (далі — 
Блок «НУ») та Блок Юлії Тимошенко (далі — БЮТ).

Ті ж самі політичні сили отримали мандат довіри  
і на виборах до Донецької обласної ради, однак з 
дещо іншим результатом. Більшість мандатів (120 з 
150) отримала Партія регіонів (далі — ПР) з кількістю 
голосів 1 536 737 (61,89 %). Блок «НО» отримав 13 
депутатських мандатів — його підтримали 171 315 
виборців (6,90 %). За Соціалістичну партію України 
(далі — СПУ) проголосувало 126 299 (5,09 %), отже 
партія в облраді отримала 10 місць; Комуністична 
партія (далі — КПУ) скористалася підтримкою 85 631 
мешканців регіону (3,45%) та отримала 7 депутат-
ських мандатів. 

В Донецькій обласній раді депутати об‘єднались 
за партійним принципом. Усього створено чотири 
фракції — Комуністичної партії (7 депутатів, керів-
ник Ільїн Сергій Валентинович), Соціалістичної партії 
(10 депутатів, керівник Овдієнко Ігор Віталійович), 
Блоку «Народна опозиція» (13 депутатів, керівник 
Білоцерківська Наталя Михайлівна) та Партії регі-
онів (120 депутатів, керівник Напрасніков Сергій 
Вікто рович). Жодна партія не об‘єдналась з іншою. 
Депутатсь ку більшість у місцевій раді сформовано 
виключно на основі депутатів Партії регіонів (80% із 
загального складу облради). 

Це означає, що за будь-якої конфігурації сил 
Партія регіонів має в облраді більшість. Для того, 

щоб рішення було прийнято, потрібно 50%+1, тобто 
76 голосів. У ПР — 120 депутатів, це 80% усього 
складу облради. Навіть якщо СПУ, КПУ та Блок «НО» 
об‘єднаються (чого чекати марно), то вони все одно 
не отримають необхідної кількості голосів (разом їх 
буде 30 чол.). Отже, за все, що відбувається в Доне-
цькій області, відповідальна Партія регіонів (і головне, 
що Партія регіонів це розуміє, про що неодноразово 
заявляли1, наприклад, Володимир Рибак та Анато-
лій Близнюк (Близнюк Анатолій Михайлович, голова 
Донець кої облради з 25.04.2006 року. До системи 
Донецької обласної держадміністрації (далі ДонОДА) 
потрапив 1997 р. з міськради Краматорська. Канди-
дат наук з державного управління; екс-голова Доне-
цької облдержадміністрації (23.11.2002-21.01.2005); 
член Політради Партії регіонів).

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД 

Унікальність влади в Донецькій області полягає 
в тому, що майже 100% керівних посад посідають 
представники однієї партії. За такої ситуації якихось 
гострих конфліктів між, наприклад, місцевою радою 
та головою міста практично не може бути. Донецька 
міська рада на 84% складається з депутатів від Пар-
тії Регіонів. Донецький міський голова Олександр 
Лук’янченко — член тієї ж партії (Олександр Олек-
сійович Лук’янченко — Донецький міський голова з 
31.03.2002. З 1992 р. — заступник голови Донецької 
міськради з питань будівництва та економіки. На ви-
борах 2002 року був кандидатом на посаду голови 
міськради від Блоку «За єдину Україну», офіційним 
наступником мера Донецька Володимира Рибака. 
«Янукович и Рыбак — это люди, благодаря которым я 
перестал быть изгоем в городе», — цитата із його ав-
тобіографії)2. Донецька обласна рада на 80% склада-
ється з «регіоналів», голова ради Анатолій Близнюк 
керував виборчим штабом Партії Регіонів на виборах 
в Донецькій області. 

Єдиний, хто хоч якось «вибивається зі строю» — 
це голова Донецької облдержадміністрації (далі — 
ДонОДА) Володимир Логвиненко (Володимир Івано-
вич Логвиненко — голова ДонОДА з 16.05.2006 року. 
Його біографія тісно пов’язана з біографією голови 
Донецької облради Анатолія Близнюка. В період при-
значення на посаду губернатора ЗМІ однозначно на-
зивали В.Логвиненка компромісною фігурою — ре-
зультатом домовленостей між ПР та Президентом3. 
До системи влади в Донецьку потрапив ще у 1990 р. 
Працював заступником голови виконкому Донецької 
облради, першим заступником голови ДонОДА. 
1996-2002 рр. — заступник гендиректора, генераль-
ний директор концерну «Енерго». З 2002 року — за-

Таблиця 1.
Результати виборів народних 

депутатів у Донецькій області.

№ Партія (блок) % ЗА

1. Партія регіонів 73,6
2. Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» 6,8
3. Соціалістична партія України 3,7
4. Комуністична партія України 3,1
5. Блок Юлії Тимошенко 2,5
6. Блок «Наша Україна» 1,4
7. Опозиційний блок «Не Так!» 1,2
8. Партія «Віче» 1

1 http://www.partyofregions.org.ua/pr-east-west/
444dc76f0eed3/

2 http://www.lukyanchenko.donetsk.ua/bio/
3 http://zadonbass.org/allnews/message.

html?id=35064
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ступник голови Донецької ОДА з питань промисло-
вості, енергетики, транспорту та зв’язку. З 2005 року 
виконував обов‘язки голови ДонОДА до призначення 
на посаду губернатора Вадима Чупруна; кандидат 
економічних наук, безпартійний). 

Невеличке загострення стосунків між обласною 
радою та губернатором відбулось 3-4 квітня цього 
року і пов’язане було з підписанням Володимиром 
Логвиненком заяви про підтримку дій Президента 
щодо розпуску парламенту. Наступного дня, 4 квітня, 
частина депутатів Донецької обласної ради на спіль-
ному засіданні фракцій СПУ, КПУ та ПР висловили 
незадоволення діями губернатора. В свою чергу, 
голова Донецької облради Анатолій Близнюк нама-
гався заспокоїти депутатів та висловив думку, що 
Логвиненко «був вимушений це зробити...але як він 
особисто до цього ставиться, це вже інша тема. Це 
не свідчить про те, що він погана людина»4. Депутати 
всіх 79 місцевих рад Донецької області прийняли 
рішення про неможливість проведення виборів та 
оприлюднили звернення, в якому вимагають відміни 
Указу Президента про дострокове припинення по-
вноважень Верховної Ради. А голова Донецької обл-
держадміністрації Володимир Логвиненко офіційно 
наголосив, що він не залежить від якоїсь політичної 
організації, самостійно приймає рішення і несе від-
повідальність лише перед мешканцями області5. 

Варто враховувати, що вже доволі давно на рівні 
області створена і стабільно діє так звана «партійно-
політична монополія». І якщо на етапі виконання рі-
шень така модель влади працює ефективно, як на-
лагоджений механізм, то в процесі прийняття рішень 
вона несе в собі певну небезпеку. Як відомо з основ 
економіки, недоліки монополії сумарно стають ваго-
мішими за переваги. Наприклад, монополії обме -
жують аутсайдерам доступ до ресурсів, позбавляючи 
їх можливості ефективно працювати та впливати на 
ситуацію. Вони також не підтримують існування аль-
тернативних методів та нових ідей тощо. Проводячи 
аналогію з Партією Регіонів, нагадаємо, що після 
відмінного результату на виборах представники ПР 
діяли, як справжні монополісти. Так, усі 13 голів по-
стійних комісій Донецької облради є депутатами від 
ПР, і немає жодного представника КПУ, СПУ та Блоку 
«НО», які також пройшли 3-відсотковий бар‘єр. Із 
21 члена колегії обласної ради представників від СПУ, 
КПУ та Блоку «НО» — по одному депутату («уповнова-
женому представнику фракції»). Від партій-аутсайде-
рів постійно можна почути вислови, подібні до того, 
що сказав секретар обкому КПУ, депутат Донець кої 
облради Ігор Житінський6: «Три партії (КПУ, СПУ та 
ПСПУ), по суті, непотрібні в облраді. Це — «безкош-
товний додаток до журналу «Мурзилка»». Тому що ні-
я кої ролі ми не граємо... Вони (ПР — ред.) нам ніяких 
важелів для впливу не залишили».

Більше того, повертаючись до питання балансу 
та конфліктів, доречно було б згадати про такий фе-
номен, як групове мислення (стиль мислення людей, 

4 http://ostro.org/shownews_ks.php?id=36529
5 http://ostro.org/shownews_ks.php?id=36603
6 Цитату взято з експертного опитування 

представників політичних партій області, яке 
проводили фахівці Донецької обласної організації 
Комітету виборців України.

які повністю ідентифікують себе з конкретною гру-
пою). Будь-якій партії (а Партії Регіонів — найбільше) 
притаманні риси «групового мислення». Члени групи 
зазвичай не висловлюють думки, які не збігаються 
з домінуючою точкою зору, побоюючись тиску, під 
який потрапить будь-який внутрішньоопозиційний 
член. Група вважає свою політику абсолютно вірною, 
отже будь-які сумніви щодо етики вчинків та про-
тилежні думки не оголошуються, навіть якщо вони 
існу ють. При цьому «одностайність» членів партії стає 
основою збереження групи, конформізм — більшою 
цінністю, ніж слідування раціональному вибору рішень, 
додержання етичних та моральних норм тощо. Відбува-
ється нівелювання почуття особистої відповідаль ності 
за прийняття та виконання рішень, тому що моральний 
«тягар» перекладений на групові загальні плечі. 

За умов групового мислення представників влади 
ймовірність «інакомислія», а отже — конфліктів, до-
рівнює нулю. 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
«ЦЕНТР — РЕГІОН»

Після призначення голови Донецької облдерж-
адміністрації Віктора Януковича прем‘єр-міністром 
України в 2003 році місце роботи змінило багато відо-
мих вихідців із донецького регіону. Сталося це тому, 
що В.Янукович формував Кабінет міністрів в основ-
ному зі «своїх» людей («перша хвиля»: М. Азаров, 
А. Клюєв, С. Тулуб, В. Слаута, Г. Васильєв, О. Шелуд-
ченко, М. Чечетов, Е. Прутник та інші).

З повного складу уряду В.Януковича, сформова-
ного вже 2006 року, на частку представників Партії 
регіонів одразу припадало 12 мандатів. З чотирьох 
віце-прем’єрів троє представляють Донецьк. Взагалі 
до квоти Януковича однозначно можна віднести та-
ких людей:

Микола Азаров — перший віце-прем’єр та мі-
ністр фінансів.

Андрій Клюєв — віце-прем’єр із кураторством 
паливно-енергетичного комплексу. Його призна-
чення було безальтернативним. Він багато критику-
вав схеми «РосУкрЕнерго», але сумнівно, чи здатен 
він їх поламати.

Клюєв входив до активної групи перемовників 
зі створення широкої коаліції. Будучи начальником 
тіньового штабу Януковича на виборах-2004, він до-
волі швидко порозумівся з новою владою. 

Дмитро Табачник — віце-прем’єр із гуманітар-
них та соціальних питань. Претендентом на це місце 
називали Раїсу Богатирьову, однак вона відмовилася 
іти в уряд, ображена на однопартійців за те, що вони 
не внесли її кандидатуру на посаду віце-спікера. 

Володимир Рибак — віце-прем’єр і міністр 
будівництва, архітектури і житлово-комунального 
господарства. Високе крісло відійшло ще одному 
давньому соратнику Януковича, який відноситься 
до представників «старих донецьких». Рибак — фак-
тичний засновник Партії регіонів ще в 1990-х ро-
ках — тоді вона називалася Партія регіонального від-
родження. Рибака вирізняє неконфліктність, він один 
із найменш радикальних політиків.
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Василь Джарти — міністр охорони навко-
лишньо го середовища. Начальник штабу Януковича 
на виборах-2006, підсумками яких лідер Партії регіо-
нів був задоволений. Джарти називають одним з ор-
ганізаторів антиющенківського «шабашу» 31 жовтня 
2003 року в Донецьку. 

Сергій Тулуб — міністр вугільної промисловості. 
Представник першого призову донецьких у владу.

Іван Ткаленко — міністр у зв’язках з Верховною 
Радою та іншими органами державної влади. Ще 
один член старої команди Януковича. В його попе-
редньому уряді він займався цими ж питаннями. Він 
був керівником секретаріату фракції Партії регіонів у 
часи, коли її лідером був Янукович. Ткаленка пов’язу-
ють дружні стосунки з віце-прем’єром Володимиром 
Рибаком, а також непогані — з Миколою Азаровим.

Анатолій Толстоухов — міністр Кабінету міні-
стрів. Був вірний Януковичу до останнього, коли від-
мовився залишати заблокований будинок уряду під 
час Помаранчевої революції. Призваний Януковичем 
на стару посаду — головного орговика Кабміну.

Михайло Папієв — міністр праці і соціальної по-
літики. Його тандем із Януковичем два роки тому до-
зволив виробити одну з фішок передвиборчої кампа-
нії — підвищення пенсій.

Юрій Бойко — міністр палива й енергетики. 
Володимир Макуха — міністр економіки. До 

останнього призначення Макуха був послом у Японії 
та заступником міністра закордонних справ. У цьому 
статусі в попередньому уряді Януковича він супрово-
джував Азарова у засіданнях групи високого рівня по 
вступу до ЄЕП, а також брав участь у комісії Клюєва з 
питань розвитку енергетики7.

Такої сконцентрованості представників одного 
регіону не мав жоден уряд незалежної України8.

Втім, міф про те, що з Януковичем-прем‘єром 
та переїздом донецьких до Києва наступить «по-
кращення нашого життя вже сьогодні» і досі зали-
шається міфом. Головна користь від приходу «своїх» 
(Партії регіонів) до влади, яку з нетерпінням очікував 
електорат Донеччини, і досі не відчувається. Згідно з 
результатами Аналітичної служби Миколи Гаврилова, 
на початку 2007 року уряду Януковича довіряло 47% 
мешканців області9. Водночас мер Донецька неодно-
разово заявляв, що «нас взагалі перестали чути в Ки-
єві», «інші області та політичні сили набагато потуж-
ніше та послідовніше відстоюють інтереси регіонів та 
місцевого самоврядування в Києві»10. До речі, після 
таких висловлювань Олександр Лук’янченко був зму-
шений заявити, що «ЗМІ спотворюють його слова»11. 
Отже сказати, що «донецька прописка» міністрів до-
помагає місту чи області, доволі важко.

Громадські приймальні народних депутатів ВРУ 
працюють в тих же офісах, де й приймальні депута-
тів місцевих рад. Так, наприклад, Партія регіонів не 

7 http://www.cupol.lviv.ua/index.php?id=newssing
le&type=98&backPID=54&pS=1154379600&pL 
=2678399&arc=1&tt_news=23315&54=&cHash=0c8
d108f9d 

8 http://www.obozrevatel.com/news_print/2006/8/8/
129119.htm

9 http://asng.org.ua/archive/arc094.pdf
10 http://ostro.org/shownews_ks.php?id=34861
11 http://ostro.org/shownews_ks.php?id=34969

змінила адресу своєї громадської приймальні з часів 
виборів. У центрі міста кожну середу ведуть прийом 
місцеві депутати, а кожну суботу — депутати Верховної 
Ради. Приймальня працює щоденно з 10.00 до 15.00.

ПСПУ, не маючи депутатів Верховної Ради, вла-
штовують зустрічі громадян з представниками пар-
тії, які пройшли до місцевих рад. Якщо проблема не 
вирішується районним депутатом, людину відправ-
ляють в головний офіс у Донецьку на прийом до де-
путата обласної ради (офіс розташований не в цен-
тральному районі міста).

Приймальня КПУ розташована та працює в офісі об-
кому партії, в центрі Донецька. Із нардепів прийом має 
вести голова обласної організації Микола Кравченко.

Від Блоку Юлії Тимошенко Донецьку область 
стабільно відвідує екс-голова обласної організації 
«Батьківщина» Володимир Скубенко. Громадські 
приймальні працюють в офісах районних відділень 
партії. 

НСНУ тільки планує відкрити громадські при-
ймальні народних депутатів. Цим займається Марі-
упольська міська організація партії. В зв‘язку з цим 
можна прогнозувати певне зволікання та нерезуль-
тативність роботи через внутріпартійні конфлікти між 
керівництвом Донецької обласної НСНУ (Антоном 
Клименко і Климентом Гриньовим) і керівником Ма-
ріупольскої міської організації (Олегом Толстенко). 

Варто зазначити, що про ефективність роботи 
громадських приймалень та приймалень народних 
депутатів говорити поки що рано. Статистичні дані 
щодо кількості звернень та успішно вирішених про-
блем громадян не доступні. Інформацію про при-
ймальні народних депутатів отримано від самих пар-
тійців методом телефонного опитування. 

Що стосується інших варіантів зв’язку народних 
депутатів з виборцями, то всі вони також недос татньо 
ефективні (листи на електронну пошту, зустрічі під 
час приїзду відомих депутатів).

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

Впливової опозиції в Донецьку немає як такої. 
Треба розуміти, що в своїй вотчині Партія регіонів з 
політичними супротивниками особливо не церемо-
ниться. Про взаємодію регіональної влади з опози-
цією неможливо говорити ще й тому, що ПР не роз-
глядає опозицію як щось таке, що може становити 
загрозу.

Хоча варто сказати, що незадоволення тоталь-
ним представленням Партії регіонів в місцевих орга-
нах влади починає все більш масово висловлювати 
середній і відносно великий донецький бізнес. Це по-
в‘язано з монополією дуже вузького кола осіб (які на-
лежать до керівництва ПР) на відведення земельних 
ділянок та будівництво. Втім, це не дивно при такому 
безальтернативному складі в міській раді.

Опозиція, яка не представлена у владі, не впли-
ває на процес прийняття рішень. Більше того, навіть 
ті, хто отримав депутатські мандати (окрім депутатів 
від Партії регіонів), ніякого впливу мати не можуть. 
Але говорити про те, що мовчазний пасивний про-
тест виллється в активні форми, ще рано. 
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Ніякої особливої політичної активності на місце-
вому рівні протягом 2006 не проявляли ні місцевий 
осередок НСНУ, ні бютівці. Керівник Донецької міської 
організації БЮТ Олександр Ротов (бізнесмен-будівник, 
екс-депутат міської ради Донецька, з квітня 2007 ро ку 
припинив очолювати місцеву «Батьківщину»), який 
має міцні особисті та бізнесові зв‘язки з Головою 
Донецька Олександром Лук’янченком (членом ПР), 
просто відмовлявся брати участь в будь-яких акціях, 
що якимось чином «торкались» мера (наприклад, 
акція проти підвищення тарифів, ініційована місце-
вими БЮТівцями). А ще під час виборів вся країна 
спостерігала найкурйозніший випадок «узгодження 
особистих інтересів без узгодження інтере сів партій-
них». На одній з передвиборчих прес-конференцій 
Олександр Ротов заявив, що на виборах міського 
голови Донецька він підтримує О. Лук’янченка, який 
ішов як кандидат від Партії регіонів. Стільки публікацій 
в ЗМІ, отриманих за висловлення «особистих симпа-
тій», донецький БЮТ не отримував, напевне, більше 
ніколи. Підтримка керівником міської орга ні зації 
БЮТу кандидата від партії-супротивника призве ло до 
всеукраїнського міні-скандалу. За те, що В.Скубенко 
і О.Ротов в публічному виступі «недостатньо розмеж-
ували свою особисту позицію з офіційною позицією 
БЮТу», по лінії Блоку їм було оголошено догану12. 

Взагалі, питання керівництва місцевих осередків 
ВО «Батьківщина» в Донецькій області з тією чи іншою 
періодичністю постійно актуальне. Лідери обласної 
організації цієї партії постійно потрапляли в якісь 
конфліктні ситуації, причому не лише під час свого 
перебування на посаді голови парторгані зації13. За 
період між виборчою кампанією 2002 року та по-
чатком 2007 року обласна «Батьківщина» була під 
керівництвом принаймні чотирьох лідерів (Валентин 
Зубов, Євген Волков, Володимир Скубенко, Генна дій 
Задирко). Остання зміна обласного та міського ке-
рівництва партії відбулась в квітні 2007 року.

В березні поточного року також проходили вибори 
лідера обласної організації політичної партії «Народ-
ний Союз «Наша Україна». За місце голови донецької 
НСНУ змагалися чотири претенденти (керівник Кос-
тянтинівської міської організації НСНУ Олександр 
Меланченко; екс-голова Управління у справах сім‘ї та 

12 http://ostro.org/shownews_
ks.php?id=22009&lang=ru

13 Останнім часом колишній керівник Донецької 
обласної організації «Батьківщини», нардеп 
Валентин Зубов привертав увагу ЗМІ «незаконним 
заволодінням» колишньої монашеської хлібної 
лавки на території Святогірської Свято-Успенської 
Лаври [http://ura.dn..ua/archive/?/2006/07/31/~/
12936].

14 156 номер в списку Виборчого Блоку «Наша 
Україна» на виборах 2006 року. З його ім‘ям 
пов‘язана низка внутріпартійних скандалів 
(стосовно виборчих списків, заробітної плати 
працівникам виборчого штабу та апарату партії 
тощо). В ЗМІ Клименко отримав прізвисько 
«політичний турист», враховуючи те, що він 
займався «Громадою», очолював передвиборчий 
штаб Олександра Мороза, працював на «Яблуко» 
та представляв Віктора Ющенка на виборах 2004 
року по 42 округу [http://www.materik.ru/print.
php?section=analitics&bulsectionid=9954]. 

молоді Донецької ОДА Ігор Сабадаха; керівник Марі-
упольської міської організації НСНУ Олег Толстенко 
і сам Антон Клименко, який очолює обласну НСНУ з 
квітня 2005 року14). Зміни в керівництві не відбулись, 
за Антона Клименка проголосували 100 із 145 деле-
гатів.

Внутріпартійний конфлікт в НСНУ відобразився 
при призначенні керівників регіональних виборчих 
штабів партії на початку квітня 2007 року. Якщо в кож-
ній області України організовано тільки по одному об-
ласному штабу, то Донецька область отримала три. 
Центральний в регіоні виборчий штаб НСНУ очолив 
Антон Клименко, а південний і північний — відповідно 
Олег Толстенко й Ігор Сабадаха, активні учасники 
внутрішнього конфлікту донецької НСНУ.

Впливові політики
Переважна більшість впливових в Донецькій об-

ласті діячів на сьогоднішній день є депутатами Вер-
ховної Ради, які пройшли по списках Партії Регіонів 
(виключення становить соціаліст Володимир Бойко).

Рінат Ахметов — молодий бізнесмен, президент 
футбольного клубу «Шахтар», найбагатша людина в 
Україні. 

Борис Колєсніков, Голова правління ЗАТ «Київ-
Конті» і віце-президент ФК «Шахтар», екс-голова До-
нецької облради, керівник обласної організації Партії 
Регіонів.

Юхим Звягільський (агрофірма «Шахтар», шахта 
ім. Засядька), Валентин Ландик (завод «Норд»), Во-
лодимир Бойко (Маріупольський металургійний ком-
бінат ім. Ілліча), Георгій Скудар (Новокраматорський 
машинобудівний завод), Микола Янковський (хіміч-
ний концерн «Стирол»).

Керівництво області: мер столиці регіону Олек-
сандр Лук’янченко, секретар Донецької міської 
ради Микола Левченко, голова облради Анатолій 
Близнюк (всі — члени Партії Регіонів).

Інші видатні діячі:
Бубка Сергій Назарович — український спортс -

мен (легка атлетика), заслужений майстер спорту 
(1983). Чемпіон Олімпійських ігор (1988), Європи 
(1986), СРСР (1984, 1985). Переможець п’яти чемпі-
онатів світу (1983-95) у стрибках із жердиною. 

Подкопаєва Лілія — абсолютна чемпіонка зі 
спортивної гімнастики. Переможець Олімпійських 
ігор у 1996 р. 

Писарєв Вадим — засновник балетної школи в 
м. Донецьку. 

Бондар Григорій Васильович — видатний он-
колог, професор, член-кореспондент Академії ме-
дичних наук України, засновник першого і єдиного в 
Україні протипухлинного центру. 

Вишецький Пихнас — головний рабин Донець-
кої області. Перший релігійний діяч України, нагоро-
джений золотою медаллю «За активну благодійну ді-
яльність, зміцнення дружби народів, розвиток куль-
тури, мистецтва, освіти Донбасу». 
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ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

Станом на 1 лютого 2007 року в Донецькій області 
зареєстровано 119 обласних організацій політичних 
партій. Показово, що на початок 2005 року в регіоні 
налічувалось лише 85 парторганізацій, а на початок 
2006 року їх було вже 110. В цілому за 2005 рік в об-
ласті з‘явилось 25 нових партійних осередків — це 
максимальний показник приросту партійних органі-
зацій в області за період з 1993 по 2007 рр. 

Цікаво, що за такої кількості політичних пар-
тій, на сьогоднішній день практично відсутні регіо-
нальні партії, які були б хоч якоюсь мірою відомі, 
потужні чи активні. Ймовірно, що умови, за яких 
донецька Партія регіонального відродження стала 
Все українсь кою Партією Регіонів, найближчим ча-
сом не повторяться.

У виборах депутатів обласної ради брали участь 
45 політичних партій та блоків. Лише вісім політичних 
сил скористались підтримкою більш ніж 1% елек-
торату і тільки чотири сили отримали більш ніж 3%. 
Причому на виборах до Верховної ради від Донецької 
області пройшли ті ж самі політичні партії/блоки 
(див. Таблицю 2.).

Серед тих партій/блоків, які набрали менше не-
обхідних трьох відсотків, життєздатними після ви-
борів залишилися дві — «Батьківщина» та НСНУ. Це 
підтверджують результати різноманітних моніторин-
гів, в т.ч. моніторинг висвітлення діяльності обласних 
партійних організацій в засобах масової інформації, 
який проводив Донецький інститут соціальних дослі-
джень і політичного аналізу15.

Згідно з даними дослідження громадської думки 
«Донецьк-Львів: соціокультурні ідентичності та прак-

Таблиця 2.
Результати виборів депутатів у 

Донецьку обласну раду.

№ Партія (блок) % ЗА

1 Партія регіонів 61,9

2 Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» 6,9

3 Соціалістична партія України 5,1

4 Комуністична партія України 3,4

5 Блок Юлії Тимошенко 2,8

6 Опозиційний блок «Не Так!» 2,3

7 Партія «Віче» 1,3

8 Блок «Наша Україна» 1,0

тики»16, в кінці 2006 року донецькі виборці провели б 
до Верховної Ради чотири політичні сили: Партію Ре-
гіонів, Блок Н.Вітренко «Народна опозиція», Комуніс-
тичну партію і Блок Юлії Тимошенко. 

Показово, що в таблиці відповідей респондентів 
взагалі відсутня Соціалістична партія України, яка 
на останніх виборах отримала в Донецькій області 
3,74%. Привертає увагу й показник Блоку Юлії Тимо-
шенко в три відсотки (див. Мал. 1).

Отже, на сьогоднішній день більш-менш актив-
ними в Донецькій області є шість організацій політич-
них утворень: чотири, які провели своїх депутатів до 
Донецької обласної ради, плюс дві, які представлені 
у Верховній Раді:

• Донецька обласна організація Партії регіонів;
• Донецька обласна організація Соціалістичної 

партії України;
• Донецька обласна організація Комуністичної пар-

тії України;
• Донецька обласна організація Прогресивно-со-

ціалістичної партії України (як базова Блоку «На-
родна опозиція»);

• Донецька обласна організація Всеукраїнського 
об‘єднання «Батьківщина» (як базова Блоку Юлії 
Тимошенко);

• Донецька обласна організація політичної пар-
тії «Народний Союз “Наша Україна”» (як базова 
Блоку «Наша Україна»).

Найпотужнішою політичною силою як за кількістю 
районних, міських, районних в містах та первинних 

Мал. 1

15 Дані моніторингу обласних ЗМІ були оприлюднені 
Т.Дурнєвою на Публічному обговоренні 
«Моніторинг та оцінка ефективності виконання 
передвиборних програм місцевих організацій 
політичних партій (блоків), які перемогли на 
виборах 2006 та сформували Донецьку обласну 
раду» 7 листопада 2006 року в Донецьку.

16 Дослідження громадської думки «Донецьк-Львів: 
соціокультурні ідентичності та практики» було 
реалізовано компанією ДІАЦ, Лабораторією 
соціальних досліджень та Центром підтримки 
приватної ініціативи у Львові в період з 8 по 18 
грудня 2006 року. В кожному місті було опитано 
400 осіб.
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організацій, так і за кількістю членів цих організацій, 
є обласна організація Партії регіонів. Із 2473 ман-
датів місцевих рад області Партія регіонів виборола 
1845 (74,6%). В порівнянні: в місцевих радах До-
нецької області Блок «Народна опозиція» отримав 
239 мандатів (до речі, це найкращий результат Блоку 
«НО» по Україні).

Партія регіонів давно й міцно осіла в свідомості 
виборців Донецької області, тому, на правах до-
мінуючої в регіоні сили та ще й маючи такі позиції 
на державному рівні, відверто почивала на лаврах 
«всезагальної любові» в Донецькій області17. Після 
виборів Партія регіонів використовувала мітинги на 
підтримку лідера В.Ф.Януковича та створення Анти-
кризової коаліції як основну форму публічної актив-
ності. Крім того, з нагоди практично кожного свята 
партійцями проводяться масові акції, які отримують 
найширше оприлюднення в ЗМІ.

Протилежна ситуація склалася з тими партіями, 
які також отримали депутатські мандати, але зна-
ходяться в меншості. Об‘єктивно одне: депутатські 
місця в раді за відсутності реальної влади змушують 
партії йти далі, постійно рухатись, не втрачаючи на-
вичок роботи з електоратом в міжвиборчий період. 
Їм доводиться звертатися до своїх виборців за під-
тримкою, закликати до участі в мітингах, демонстра-
ціях тощо, аби не втратити остаточно свої позиції. 
Партійці намагаються активно вести процес спілку-
вання з простими людьми, які звертаються з приводу 
власних проблем. Чи ефективна така діяльність, по-
каже час. Тут необхідно зазначити, що зазвичай до 
партійних приймалень приходять лише члени партії 
або її прихильники, і аж ніяк не опоненти. 

Як приклад умов діяльності ПСПУ наведемо ци-
тату з інтерв‘ю Людмили Кайоткіної (голови обласної 
ПСПУ і депутата Донецької облради), в якому вона 
скаржиться на відчуття непорозуміння з депутатами 
інших фракцій у багатьох питаннях і додає: «У нас 
немає іншого виходу, як йти до самих виборців, від 
дверей до дверей — у нас немає засобів масової ін-
формації, ніяких засобів». 

СПУ та КПУ, в принципі, поки що «мовчки» пра-
цюють, не конфліктуючи з ПР, як депутати від Блоку 
«НО», які вже на перших сесіях облради встигли про-
явити себе як опозиційна сила. Це сталося в травні 
2006 року через конкретну проблему, при розгляді 
питання щодо НАТО, яке було ініційоване депутатами 
від Блоку «НО». Звідси пішла мова про опозиційність 
цих депутатів в облраді. До речі, в своєму інтерв‘ю 
лідер обласної ПСПУ погодилась, що їхня політична 
сила скоріше є в «ситуативній опозиції», проте не «ту-
пою опозицією», тобто вони радо підтримають ті ідеї, 
які не суперечать їхнім партійним установкам.

Об‘єктивно й те, що депутати Блоку «НО» — дій-
сно єдині «опозиціонери» в облраді, і те, що у депу-
татів від цієї політичної сили складно вибудовуються 
стосунки зі ЗМІ. Представники блоку вважають, що 
окрім їхніх партійних ЗМІ, ніхто об’єктивно не висвіт-
лює діяльність блоку. І моніторинг преси свідчить про 
здебільшого негативний імідж цієї сили. А власного 

сайту (як у «Батьківщини» чи НСНУ) донецька органі-
зація ПСПУ чомусь не має. 

На даний час ПСПУ діє швидше як організація, 
спрямована на проведення масових акцій, протестів, 
мітингів. Проте вони чітко дотримуються курсу, ви-
значеного у передвиборній програмі і намагаються 
виконувати власні обіцянки. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА

Владою області навмисно актуалізується низка 
проблем, які насправді не є першочерговими для 
мешканців Донецького регіону, а по деяким акту-
альним проблемам рішення затягуються і не прий-
маються вчасно. Як приклад можна згадати такі рі-
шення облради (які, до речі, отримали найширший 
розголос), як питання про надання російській мові на 
території Донецької області статусу регіональної та 
щодо ставлення депутатів до НАТО. Зауважимо, що 
згідно з результатами різноманітних соціологічних 
досліджень ані мовне питання, ані питання НАТО не 
стоять в пріоритетах актуальних потреб виборців До-
нецького регіону. Зокрема, дані опитувань свідчать 
про зовсім інші першочергові проблеми донеччан, 
з якими вони стикаються щодня і які, на жаль, поки 
що мають вирішувати самотужки. Це, наприклад, 
наболіла проблема співвідношення якості та ціни на 
послу ги ЖКГ або підвищення цін чи бідність (див. 
мал. 2 нижче). 

Експерти Донецького інформаційно-аналітичного 
центру (далі — ДІАЦ) роблять висновок, що сьогодні 
мешканці Донецької області більшою мірою занепо-
коєні можливостями задоволення «вітальних потреб 
первинного рівня», тобто потреб, пов’язаних, перш 
за все, з фізичним виживанням18.

Як бачимо, «актуальні» для депутатів проблеми 
мови та євроатлантичної інтеграції не є такими для 
простих мешканців області. Отже, можна припус-
тити, що штучна актуалізація вищеназваних питань 
покликана відвернути увагу населення від реальних 
проблем, які влада, на жаль, не вирішує належним 
чином.

Крім того, місцева влада Донеччини активно 
привертає увагу до окремих питань, влаштовуючи, 
наприклад, позачергові сесії. За один рік роботи об-
ласна рада, а за нею і районні, провели принаймні 
три позачергові сесії: 

• 13 червня 2006 року — щодо підвищення тарифів, 
політичної та економічної нестабільності, проти 
НАТО та за російську мову;

• 14 липня 2006 року — на підтримку «широкої Ан-
тикризової Коаліції»;

• 4 квітня 2007 року — щодо позачергових виборів 
парламенту.

Але як би влада не акцентувала увагу громадян 
на «надуманих» проблемах, тим не менше, реальні 
проблеми залишаються. Згідно з результатами опи-

18 http://diac.dn.ua/analytics/paper1734.html

17 Виборча кампанія-2006 в Донецькій області/Під 
ред. В.Кіпеня. – Донецьк: «РіП», 2006. – с.29.
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тування «Омнібус — Донецьк. Грудень-2006» 83% 
респондентів сказали, що саме підвищення кому-
нальних тарифів найбільшою мірою привернуло їх 
увагу19. Більше того, люди про свої проблеми не за-
бувають, і до основного переліку нагальних проблем 
додаються ще штучні, так би мовити, «владні». 

Показово, що за результатами соціологічного 
дослідження, проведеного Компанією ДІАЦ з 15 по 
27 квітня 2006 року20, 57% опитаних констатувало, 
що місцева влада в цілому не вирішує їх нагальні про-
блеми. Протилежної точки зору дотримується лише 
9% респондентів. Таким чином, більшість населення 
Донецької області на сьогодні не вбачають в місцевій 
владі (а отже в політичних партіях, які цю владу сфор-
мували) силу, що здатна ефективно впоратися з тими 
проблемами, які дійсно турбують людей.

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ 

Останнім часом влада зробила суттєві кроки для 
того, щоб стати більш відкритою (принаймні в об-
ласному центрі). Стабільно працює Офіційний сайт 

Ріст цін, інфляція

Бідність людей, низька зарплата, низькі пенсії

Проблеми ЖКГ (якість послуг, високі тарифи)

Екологія, озеленення

Низький рівень життя

Бруд, сміття

Проблема житла (нестача, висока вартість)

Працевлаштування, безробіття

Наркоманія, алкоголізм

Транспорт, дороги, висока вартість проїзду

Проблеми охорони здоров’я

Економіка, робота підприємств

Соціальні проблеми

Політична нестабільність

Корупція

Бомжі, безпризорники

Щось інше

Важко відповісти

Мал. 2 
Проблеми, які населення

вважає найактуальнішими 
для Донецької області 

(% до кількості опитаних).

19 http://diac.dn.ua/news/event1824.html
20 Компанією ДІАЦ було опитано 700 мешканців 

Донецької області у віці старших 18 років. 
Результати опитування були оприлюднені 
Н.Пашковою на презентації книги «Виборча 
кампанія-2006 в Донецькій області» в травні 
2006 року.

Донець кого міського голови, який за рік відвідало 
114 229 користувачів, і на який надійшли 1 262 звер-
нення від громадян. Крім того, активно працюють 
спеціалізовані сайти «Комунальний портал» та Ар-
хітектурно-будівельний портал Донецька. Останнім 
часом став більш життєздатним сайт міської ради, де 
доволі оперативно оприлюднюються всі рішення. На 
сайті обласної ради також можна знайти різнопла-
нову інформацію — від рішень облради 4 та 5 скли-
кання до інформації про районні та міські ради, їх 
склад тощо. Інтерактивний характер, відкритість 
та оперативність цих ресурсів робить їх достатньо 
ефективним каналом комунікації між громадськістю 
та владою.

Крім того, залишаються дієвими стандартні ме-
тоди інформування населення про діяльність органів 
місцевої влади — газети «Життя» (засновник — До-
нецька обласна рада і Донецька обласна адміні-
страція), «Наш дім» (офіційне видання Донецької 
міської ради). «З метою своєчасного інформування 
населення області про події в регіоні, забезпечення 
оперативного і всебічного висвітлення економічного, 
суспільно-політичного й культурного життя громади 
області» в березні 2007 року на сесії Донецької обл-
ради було прийнято рішення про створення кому-
нального підприємства «Регіональна телерадіоком-
панія “Регіон-Донбас”»21.

Попри всі ці позитивні зміни та кроки в бік прозо-
рості, наявні суттєві недоліки. Інформаційна політика 

21 http://sovet.xitexsoftware.com/document_preview.
php?document_id=1054
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влади в регіоні є спрямованою на монолог «згори-
вниз», чітко дозованою та обмеженою. Звичайно, 
більш відкритою, але все ж непрозорою. Тобто, влада 
офіційно повідомляє про свої рішення, керівники 
облас ті проводять прес-конференції, але механізм 
прийнят тя рішень владою часто залишається закри-
тим та непрозорим. Інформаційна політика носить 
односпрямований характер, зворотній зв‘язок до-
сить часто фільтрується, «відкидаючи» незручні ви-
моги. В Донецьку працює своя модель відносин між 
владою та громадськістю. Її характерною рисою є ге-
гемонія влади в постановці питань для обговорення, 
виборі співрозмовників та встановленні засобів взає-
мо дії з ними.

Крім того, поки що в структурах влади присутній 
зайвий бюрократизм, необґрунтована «секретність», 
неприйняття нових форм роботи, консерватизм ме-
тодів спілкування з громадянами. Наприклад, До-
нецька обласна громадська організація «Інститут 
соціальних досліджень і політичного аналізу» ще в 
серпні 2006 року офіційно звернулася до секретаря 
облради з проханням надати інформацію щодо рі-
шень обласної ради та біографічних даних депутатів 
нового скликання, однак відповіді і досі не отримала. 
Це яскравий приклад того, як працює механізм від-
критості та зв‘язку з громадськістю. Якщо представ-
никам офіційно зареєстрованої громадської органі-
зації не надаються, в принципі, «відкриті» матеріали, 
то що говорити про отримання будь-якої інформації 
звичайною людиною, яка захоче дізнатися, напри-
клад, чи виконує партія свої передвиборні обіцянки? 

До того ж, недосконалість системи «Рада», при 
якій практично неможливо прослідкувати, кому на-
лежить ініціатива винесення питання на розгляд, як 
голосує кожний окремий депутат чи фракція, додає 
ефекту непрозорості. Голосування в Донецькій обл-
раді проходить зазвичай «тихо та одностайно». На 
електронному табло висвічуються тільки статистичні 
результати наступного характеру: кількість депутатів 
«за», кількість «проти» і «утримались». Будь-які про-
тиріччя влада намагається вирішити на досесійній 
стадії. Домовлятися інколи не виходить лише з депу-
татами від Блоку «Народна опозиція», які стабільно 
«додають галасу» при голосуванні, створюючи ви-
димість присутності. Однак їх максимальна кількість 
(13 осіб) не дозволяє якимось чином впливати на 
прийняття рішень і, в кращому випадку, викликає від-
вертий сміх з боку інших депутатів. 

Отже, у звичайного виборця немає реальних мож-
ливостей дізнатися, які рішення насправді підтримує 
його партія і чиї інтереси захищають депутати. 

Відсутність належної інформації про діяльність 
влади посилює негативне ставлення до неї, підозрі-
лість з боку виборців та нерозуміння того, для чого 
потрібні політичні партії. Тому важливо, щоб кожен 
виборець, за бажанням, зміг подивитися, як про-
голосувала його партія за те чи інше принципове 
рішення, які пропозиції вносить партія тощо. А поки 
що навіть трапляються випадки, коли сесія Донець-
кої міської ради, на якій приймалося рішення про 
підвищення цін на комунальні послуги, проходила за 
«закритими дверима»: ні журналістів, ні представ-
ників громадськості, ні депутатів інших рад на сесію 
не пропустили. Це викликало додаткове обурення. І 

хоча секретар міськради офіційно вибачився, обіця-
нок щодо неповторення подібних способів закритого 
прийняття рішень дано не було. 

Кулуарний характер прийняття рішень, факти об-
меження прав представників громадськості та ЗМІ 
на отримання інформації відносно деяких рішень 
сприяють відчуженню громадськості, розчаруванню 
та зростанню недовіри.

КОРУПЦІЯ 

За даними прес-служби Донецької облдержадмі-
ністрації, всіма правоохоронними органами Донець-
кої області впродовж 2006 року щодо державних 
службовців і посадових осіб органів місцевого само-
врядування складено 320 адміністративних прото-
колів про порушення Закону України «Про боротьбу 
з корупцією»: 53 протоколи складені на службовців 
3-4 категорії, 172 — на державних службовців 5-7 ка-
тегорії. На посадових осіб агропромислового комп-
лексу складено 78 протоколів, державної податко-
вої служби — 45, співробітників органів внутрішніх 
справ — 20, органів місцевого самоуправління — 10, 
митної служби — 4 і судової влади — 2 протоколи. 
Окрім того, органами прокуратури Донецької області 
по корупційних діях складено 72 адмінпротоколи, 
52 протоколи — головним управлінням МВС області, 
159 протоколів — працівниками СБУ в Донець кій 
області, 37 протоколів — податковою міліцією. За 
298 адмінпротоколами судами прийняті рішення, 
з них по 241 протоколу накладені адміністративні 
штрафи. Всього закрито 55 адміністративних справ, 
з них 44 — за відсутністю в діях осіб ознак правопо-
рушень.22 

У порівнянні з 2005 роком кількість виявлених 
фактів хабарництва серед чиновників в Донецькій 
області збільшилась. Про це на прес-конференції 
28 грудня 2006 року повідомив начальник Управління 
державної служби з боротьби з економічними злочи-
нами ДУМВС України в Донецькій області Олег Мор-
гунов23. Так, в 2006 році виявлено 49 таких фактів, до 
відповідальності притягується 91 посадова особа. Ці 
показники на 30% перевищують статистичні показ-
ники минулого року (в 2005 році — 62 факти).

За рік за матеріалами хабарництва порушено 
73 карні справи, за ними розслідуються 231 злочин-
ний епізод. 

Відносно посадових осіб завершено виробни-
цтво і направлено до суду 38 карних справ по 179 
епізодах, злочинної діяльності хабарників, 9 осіб вже 
заарештовано. Із 179 епізодів розглянуто 41 справу, 
52 поса дові особи засуджено, до реальної міри по-
карання притягнуто 3 особи.

В бюджетній сфері в Донецькій області за рік ви-
явлено 534 злочини24. В той же час у сфері освіти 
спостерігається зниження числа виявлених фактів 

22 http://ostro.org/shownews_
ks.php?id=35290&lang=ru

23 http://ostro.org/shownews_
ks.php?id=33714&lang=ru

24 http://www.ostro.org/shownews_
ks.php?id=33714&lang=ru
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хабарництва. Усього в Донецькій області в навчаль-
них закладах виявлено 45 злочинів за фактами ха-
барництва, тоді як в 2005 році їх нараховувалось 
13525. Ворошилівський районний суд Донецька за-
судив на 4 роки за хабарництво доцента кафедри 
«Фармакологія» Донецького медичного універси-
тету. Суми хабара складали від 600 грн. до 1,5 тисячі 
доларів. Крім того, до кримінальної відповідаль-
ності притя гується завідувач кафедри Донецького 
Національ ного технічного університету. 

В 2006 році донецьке УБОЗ порушило 34 карні 
справи за 67 злочинами, що пов‘язані з корупцією та 
хабарництвом. За інформацією УБОЗ, виявлено три 
хабара на суму більш ніж 10 тис. грн. і три хабара на 
суму більш ніж 30 тис. грн. Сума збитків склала більше 
5 млн. грн. До суду спрямовано 4 карні справи від-
носно ОЗУ. Так, співробітниками УБОЗ Донецької об-
ласті припинено діяльність злочинного угруповання 
у складі трьох державних службовців — керівників 
мерії одного із міст Донецької області. В угруповання 
входили колишній мер міста (за інформацією Інтер-
нет-видання «Острів» — колишній мер м.Харцизськ), 
а також голова житлової комісії та спеціаліст з обліку 
та розподілу житла. 

В жовтні 2006 року затримано за хабарництво го-
лову Харцизького міського суду. Сума хабара склала 
10 тисяч доларів26. 

Наприкінці 2006 року за підозру в отриманні ха-
бара затримали Голову міста Родинське Красно-
армійського району Донецької області Євгена Ко-
вальова. Як пише Інтернет-видання «Острів», пан 
Ковальов отримав 1 тисячу гривень за рішення на 
сесії міської ради питання відводу землі в 0,3 га на 
будівництво розважального центру. Також він вима-
гав і отримав 2 тисячі доларів за угоду про оренду 
комунального приміщення27.

В лютому 2007 року, за інформацією прес-служби 
Міністерства внутрішніх справ, в Донецькій області 
зафіксовані рекордні випадки корупції чиновників28.

Керівники Донецького управління з виконання по-
карань «погоріли» на хабарі в розмірі 255 тисяч гри-
вень. «На совісті» директора одного з комунальних 
підприємств Донецька — 210 тисяч гривень, отрима-
них аналогічним шляхом. 

За інформацією прес-служби Управління по бо-
ротьбі з організованою злочинністю, в області задо-
кументовано 4 корупційних діяння з боку державних 
службовців 4 категорії, частина з яких пов‘язана з не-
законним виділенням землі29. 

Взагалі, варто сказати, що питання виділення 
землі в Донецькій області — одне з найбільш кон-
фліктних. Громадськість дуже негативно сприймає 
політику місцевої влади у вирішенні цілого комплексу 
проблем в сфері землевідводів та будівництва. В До-
нецьку працює принаймні чотири громадські орга-
нізації — ОПОРА, «Правовий захист», «Донецький 
екологічний рух» та «Просвіта», які «спеціалізуються» 

25 http://www.ostro.org/shownews_
ks.php?id=33701&lang=ru

26 http://ostro.org/shownews_ks.php?id=31009
27 http://ostro.org/shownews_ks.php?id=33729
28 http://ostro.org/shownews_ks.php?id=35161
29 http://ostro.org/shownews_

ks.php?id=33747&lang=ru?

на актуалізації теми «земельних махінацій», при 
будь-якій нагоді робляться заяви, що голова Донець-
кої ОДА В.Логвиненко «покрывает земельный де-
рибан»30, а мер О.Лук’янченко «узурпував власність 
на землю»31. Ці організації збирають матеріали для 
того, щоб розпочати судовий процес проти Олексан-
дра Лук’янченка, примушують прокурату проводити 
перевірки, та поки що масштабного результату не 
отримали.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

В 2006 році місцевими судами Донецької області 
розглянуто 616 115 цивільних, кримінальних та адмі-
ністративних справ, з них з повною фіксацією судо-
вого процесу 8 624 справи, що на 40% більше ніж у 
2005 році32. 

Розгляд судами кримінальних справ
В районних, міських судах області в 2006 році зна-

ходилось на розгляді 27 026 кримінальних справ. На-
явне зменшення кількості справ на 6,6 % в порівнянні 
з 2005 роком. Як і в попередніх роках, найбільший 
відсоток у загальній кількості кримінальних справ, 
що надійшли на розгляд до судів, складають справи 
про злочини проти власності громадян — 38,2%, 
злочини у сфері обігу наркотичних засобів — 17,1%, 
злочини проти життя та здоров’я особи — 11,8%, 
злочини проти громадської безпеки — 5,2%. Також 
збільшилось надходження справ про легалізацію 
(відмивання) грошових коштів та іншого майна, здо-
бутих злочинним шляхом. В 2006 році судами було 
розглянуто в 2 рази більше таких справ, ніж в попе-
редні роки. Ці дані свідчать про економічну основу 
більшості кримінальних проявів.

В цілому кількість справ, які були призначені 
до розгляду з порушенням термінів, передбачених 
ст. 241 КПК, зменшилась на 23,69% та ст. 256 КПК на 
48,15%, що є позитивною тенденцією. 

Судами закінчено провадження 20 849 криміналь-
них справ, що на 7,9% менше, ніж в 2005 році. З ви-
несенням вироку судами розглянуто 17 231 спра ва, 
або 82,65% до числа закінчених провадженням. 
Причини довготривалого розгляду справ, як і в ми-
нулі роки, були: неявка в судове засідання підсуд-
них, прокурорів, захисників, недоставка конвойною 
службою підсудних, що знаходились під вартою, від-
сутність необхідної кількості залів судових засідань, 
невиконання органами досудового слідства судових 
доручень. 

Суди повернули на додаткове розслідування та 
для усунення виявлених недоліків та процесуаль-
них порушень 605 справ, а також прокурори від-
кликали 363 справи, що знаходились на розгляді. 

30 www.context-ua.com/km/view_new_news.
php?new=35774

31 http://ura.dn.ua/print/?/12510
32 Дані державної судової адміністрації в Донецькій 

області. Узагальнення даних судової статистики 
за 2006 р. - http://dn.court.gov.ua/court/frame.
php?court_id=852.
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Найпоширенішими підставами для повернення 
справ були: 

• неконкретність обвинувачення;
• порушення права обвинуваченого на захист;
• однобокість в дослідженні обставин, які мають 

важливе значення для правильного вирішення 
справи.

Засуджено (за вироками, що не набрали чинності) 
20 290 осіб (в 2005 році — 22 229). Винесено виправ-
дувальні вироки лише щодо 124 осіб, що на 19,2% 
більше, ніж в 2005 році. Залишилися нерозглянутими 
на кінець звітного періоду 6 177 кримінальних справ 
або 22,86 % (в 2005 році — 21,8%) до числа справ, 
які знаходились на розгляді, що значно менше, ніж у 
попередньому році. Кількість осіб, щодо яких в апе-
ляційному порядку скасовано ухвали (постанови) 
місцевих судів про повернення справ на додаткове 
(досудове ) розслідування — 243. 

Розгляд судами справ про адміністративні 
правопорушення

В 2006 році в місцеві суди області надійшло на 
розгляд 344 682 справи про адміністративні право-
порушення, що на 2,47% більше, ніж в 2005 році. 
З них 11 898 справ повернуто для дооформлення, 
332 639 справ розглянуто. За вчинення адміністра-
тивних правопорушень судами винесено постанови 
про накладення адміністративних стягнень щодо 
311 098 осіб.

Левова частка справ цієї категорії — про пору-
шення правил дорожнього руху, що складає 83,4% 
від усіх, які надійшли до судів.

Розгляд судами цивільних справ
В суди області в 2006 році на розгляд надійшло 

198 165 позовних заяв (заяв, скарг та справ), що на 
11,95% менше в порівнянні з 2005 роком. З порушен-
ням встановлених ЦПК України процесуальних стро-
ків було розглянуто 13 640 справ, або 8,9% відносно 
всіх розглянутих справ.

Зафіксовано суттєве зростання кількості розгля-
нутих судами справ про адміністративні правопору-
шення (на третину).

Всього за 2006 рік на розгляді в місцевих судах 
знаходилась 5 821 справа, з яких розглянуто 5 030. 
Найбільший відсоток складали спори щодо право-
відносин, пов’язаних із виборчим процесом чи про-
цесом референдуму — 26,5% від усіх справ, що 
знаходились на розгляді, а також спори фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень 
щодо оскарження його дій — 67,4%. 

Всього розглянуто з фіксуванням судового про-
цесу технічними засобами 614 справ, що є 12,2% від 
загальної кількості справ. Застосовано 10 приводів 
свідків, постановлено 13 окремих ухвал про вжиття 
заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли 
порушенню закону, а також 2 ухвали про розгляд пи-
тання щодо притягнення до відповідальності осіб, 
рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються проти-
правними. 

Якість розгляду справ місцевими судами 
Кількість осіб, щодо яких змінено вироки — 535, 

що на 7,4% більше, ніж у 2005 році. Всього розгля-
нуто справ місцевими судами з прийняттям поста-
нови відповідно до КАСУ — 2 947 справ, з них скасо-
вано 394 справи (13,4%). 

Розглянуто справ місцевими судами з постанов-
лянням рішення — 121 162, з них скасовано 2 840 рі-
шень, що на 16,2% більше, ніж у 2005 році і стано-
вить 2,34 % від всіх розглянутих справ. Змінено — 
1 173 рі шення суду, що на 87,6% більше, ніж у 2005 році. 

Таким чином, показники якості роботи судової 
системи в регіоні суттєво погіршилися в 2006 році.

На це є немало об’єктивних причин. Зокрема, 
відповідно до штатного розпису та розрахунку на 
розгляд кожного судді районного (міського) суду 
надходило щомісяця 120,8 справ всіх категорій, у 
т.ч. майже 5 кримінальних, 45 цивільних, 67 адміні-
стративних матеріалів, 2 справи відповідно до КАСУ. 
Через перевантаження багато залишається справ, 
які призначаються та розглядаються з порушенням 
строків, передбачених КПК України та ЦПК України. 
Також багато цивільних та кримінальних справ роз-
глядається з фіксацією судового засідання техніч-
ними засобами, що збільшує час розгляду справ. 
Окрім того, в місцевих судах Донецької області існує 
гостра нестача залів судового засідання.

В той же час судовою адміністрацією в Донецькій 
області заявляються і суб’єктивні причини, такі, як 
слабка організація роботи в місцевих судах, низька 
підготовка працівників апарату судів. Не на оста н-
ньому місці і програмно-технологічне забезпечення 
апарату судів, не впроваджене комп’ютерне діло-
водство, електронний документообіг, що не дозволяє 
оперативно отримувати та обробляти інформа цію33. 
Однак навіть не згадуються інші чинники того, що в 
очах громадян і ЗМІ судова система сприймається 
як високо корумпована, залежна від місцевої влади, 
економічних та політичних груп в області34.

33 Узагальнення даних судової статистики за 2006 
р.- http://dn.court.gov.ua/court/frame.php?court_
id=852.

34 Інформацію отримано зі статті В.Кіпеня, 
опублікованої в «Стан дотримання політичних 
прав та громадянських свобод в Україні. 
Аналітичний звіт за 2006 рік. – К.: Дім Свободи 
Україна. – 2007.»



116

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши перший рік роботи нової влади, 
можна дійти висновку, що в більшості випадків ді-
яльність народних обранців носить ситуативний, а не 
системний характер і відповідає вимогам централь-
ного партійного керівництва, а не інтересам свого 
електорату. Вважати, що партійці не знайомі з про-
блемами мешканців регіону, напевне, було б невірно. 
Результати порівняння двох досліджень — громадсь-
кої думки та експертного опитування, що проводили 
фахівці Комітету виборців України35, показують, що 
партії знають, які проблеми найбільше турбують 
електорат Донеччини. Однак аналіз рішень сесій но-
вої облради показує, що депутати не поспішають ви-
рішувати важливі для життя громади питання.

Проблема прозорості влади на рівні області за-
лишається актуальною, хоча помітні суттєві кроки в 
бік більшої відкритості, оволодіння новітніми фор-
мами спілкування з громадянами (офіційні Інтернет-
сайти, участь в чатах, електронні приймальні тощо). 
Але поки що відсутність належної інформації про ді-
яльність влади посилює негативне ставлення до неї, 
підозрілість з боку виборців та ріст недовіри.

Політичні партії, які представлені на рівні області 
і брали участь у виборах, не припинили своєї діяль-
ності. Звичайно, мова не йде про всі ті 119 партійних 
організацій, які зареєстровані обласним Управлін-
ням юстиції (враховується діяльність тільки ПР, СПУ, 
КПУ, ПСПУ, БЮТ, НСНУ).

Звичайно, ступінь активності, форми та методи 
дії відрізняються у кожної партії. Кожна парторганіза-
ція працює в силу своїх фінансових та організаційних 
можливостей. Протягом року партії проводили акції, 
збирали підписи, влаштовували мітинги. Вперше за 
всю історію багатопартійності на рівні Донецької об-
ласті можна стверджувати, що партійно-політичне 
життя після виборів не припиняється.

Безперечно, варто враховувати ті специфічні 
умови, за яких працює донецька влада і впроваджу-
ється місцева політика. Партійно-політична монопо-
лія, що створена представниками Партії регіонів на 
рівні Донецької області, суттєво впливає на процеси 
в політичній, економічній, правовій, соціальній та ін-
ших сферах розвитку регіону.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ

Згідно з даними Донецького обласного управ-
ління статистики станом на 1 січня 2006 р. органами 
юстиції в Донецькому регіоні було зареєстровано 
12321 об’єднання громадян, з яких 7618 — політичні 
партії (осередки всіх рівнів) та 4703 — різні за спря-
муванням та видами діяльності громадські організа-
ції з місцевим статусом та осередки громадських ор-
ганізацій (з яких 377 (8%) — легалізували свою діяль-
ність протягом 2005 року); а також 486 благодійних 
організацій, 4208 профспілок. За даними на 1 січня 
2007 р. в області було зареєстровано 5000 громад-
ських організацій (включаючи місцеві осередки). 
Легалізували свою діяльність протягом 2006 року 
329 організацій (6,6%). Зафіксовано реєстрацію та-
кож 520 благодійних організацій і 4061 профспілок36.

У структурі громадських організацій за спряму-
ванням та видами діяльності у 2006 році найбільш 

поширеними є оздоровчі та фізкультурно-спортивні 
об’єднання — 17,0%. Молодіжні організації та об’єд-
нання ветеранів та інвалідів складають відповідно по 
11,2% та 10,1% від загальної кількості громадських 
організацій, об’єднання професійної спрямова-
ності — 7,6%, жіночі та дитячі організації — по 4,2% 
та 3,9% відповідно, національних та дружніх зв’яз-
ків — 3,9%, освітні, культурно-виховні об’єднання — 
3,9%.

Але кажучи про загальне зростання кількості гро-
мадських об’єднань, слід враховувати й те, що збіль-
шується перелік структур, не здатних ефективно ді-
яти, реалізовувати свої статутні завдання, співпра-
цювати з органами влади, сприяти демократичному 
розвитку інститутів громадянського суспільства37. На 
сьогодні можна констатувати, що, на жаль, громад-
ські організації Донецької області ще доволі слабко 
впливають на процеси вироблення та ухвалення рі-
шень владою та політичними силами. Досить часто 
ініціативи та програми громадських організацій не 
знаходять підтримки та участі не тільки з боку цільо-
вої аудиторії та влади, а і партнерів серед інших НУО. 
Безперечно, робота в цьому напрямку ведеться, але 

35 Місцева влада Донеччини: рівень 
відповідальності. – ДОО КВУ, 2006. – с.17.

36 Громадські організації в Донецькій області: 
статистичний бюлетень / Головне управління 
статистики в Донецькій області. – Донецьк, 2007.

37 http://www.polit.com.ua/
?lang=ukr&poid=1&id=32993
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Мал. 3
Громадські організації 

Донеччини
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поки що це можна охарактеризувати, як певний про-
цес, а не конкретний результат. Причинами цього є і 
недостатній професіоналізм третього сектору, і роз-
різненість організацій громадянського суспільства, 
і морально-психологічна неготовність влади сприй-
мати громадські організації як партнерів. 

На думку експерта Донецького Інституту соціаль-
них досліджень і політичного аналізу Олени Гладков-
ської, можна виділити наступні проблеми поточного 
етапу існування структур громадянського суспіль-
ства на Донеччині38:

1. Слабка підтримка організацій громадського сек-
тора населенням внаслідок тривалого обмеження 
державою можливостей організацій громадян-
ського суспільства відігравати роль у вирішенні 
нагальних проблем громадян; 

2. Обмеженість у фінансових ресурсах та неста-
більне фінансування, через що деякі організа-
ції припиняють свою діяльність або лишаються 
тільки «на папері»; 

3. Постійний пошук джерел фінансування, що штов-
хає громадські організації на зближення з бізне-
совими і державними організаціями та призво-
дить до втрати незалежної позиції; 

4. Недостатня розвиненість горизонтальних зв’яз-
ків між окремими структурами громадянського 
суспільства та владою (обмін інформацією, про-
ведення спільних заходів) внаслідок того, що ко-
жен з них займає окрему нішу, є практично само-
достатнім і діє самостійно; 

5. Практика створення псевдогромадських органі-
зацій під окрему політично-, владно- чи еконо-
мічно-впливову особу з цілями, що не мають на 
меті досягнення суспільного блага; 

38 http://www.ngo.donetsk.ua/index.php?id=2282&sho
w=news&newsid=5408

6. Слабкий вплив громадських організацій на під-
готовку, супровід та ухвалення рішень органами 
публічної влади (поки що це здатні робити лише 
окремі організації). 

Об’єктивним фактом є те, що багато громадських 
організацій навчились вирішувати свої власні про-
блеми та проблеми своїх цільових груп під час осо-
бистих звернень та контактів з керівниками органів 
влади та місцевого самоврядування, народними 
депутатами, представниками бізнес-кіл. Однак на 
цей момент мова практично не йде про існування 
конкретних відпрацьованих механізмів впливу гро-
мадськості на прийняття рішень місцевою владою, 
механізмів, якими зможуть скористатись всі бажа-
ючі, і які будуть працювати незалежно від того, хто 
звертається і за вирішенням якого питання.

Проте хотілося б відзначити, що протягом остан-
нього року почали розвиватися певні процеси, спря-
мовані на консолідацію неурядових організацій, на 
пошук спільних тем та ідей для вироблення механізму 
співпраці з органами державної влади, місцевого са-
моврядування та підвищення ролі громадського сек-
тору. Серед них варто відзначити:

1. Протягом останнього року удосконалювали свою 
роботу різноманітні дорадчі органи (Громадські 
ради), створені при органах місцевого самовря-
дування та виконавчої влади у Донецькій області. 
Незважаючи на подекуди ще формальний статус 
таких рад, на потреби органів державної влади і 
місцевого самоврядування у використанні цих 
дорадчих органів для супроводу або «прикриття» 
своїх рішень з’являється все більше прикладів 
реального впливу громадськості на прийняття 
владних рішень.

Так, Громадська Рада при Голові Донецької об-
ласної державної адміністрації 15 листопада на гро-
мадських слуханнях «Вступ України до Світової орга-
нізації торгівлі: проблеми та перспективи» прийняла 
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Положення «Про прозорий механізм фінансування 
громадських організацій з обласного бюджету». 
Згідно з цим Положенням, яке протягом року розро-
блялось експертною групою у складі 12 осіб з числа 
лідерів громадських організацій, всі кошти, передба-
чені для діяльності громадських організацій в рамках 
обласних програм, повинні виділятись на конкурсній 
основі. Пройшовши певний шлях узгоджень та кон-
сультацій, в найближчому майбутньому очікується 
підписання цього Положення Головою обласної дер-
жавної адміністрації та запровадження конкурсного 
механізму фінансування громадських організацій на 
рівні кожного управління обласної державної адміні-
страції.

Також процес лобіювання запровадження меха-
нізму прозорого фінансування НУО успішно відбу-
вався і на рівні Обласної ради. 27 лютого 2007 року 
Постійна комісія обласної ради «З питань адміні-
стративно-територіального устрою та сучасним мо-
делям регіонального розвитку» Донецької області 
розглянула та прийняла рішення рекомендувати на 
розгляд обласної ради Положення «Про порядок 
фінансування проектів, програм, розроблених гро-
мадськими організаціями, благодійними фондами та 
іншими об’єднаннями громадян». 

2. На початку 2006 року в області за Розпоряджен-
ням Голови обласної державної адміністрації 
№ 461 з метою забезпечення проведення експе-
рименту із вдосконалення механізмів залучення 
громадськості до процесу прийняття рішень 
місцевими органами виконавчої влади, розвитку 
ефективного діалогу цих органів з інститутами 
громадянського суспільства була створена екс-
пертна група при обласній державній адміністра-
ції з розгляду питань та внесення пропозицій щодо 
вдосконалення реалізації державної регіональної 
політики. До складу експертної групи на конкурс-
ній основі увійшло 10 представників громадських 
організацій Донецького регіону. Основним за-
вданням експертної групи стало проведення екс-
пертної оцінки проектів рішень, пропозиції щодо 
вдосконалення нормативно-правових актів регіо-
нального і місцевого рівнів, їх ефективного впро-
вадження, оцінка наслідків прийняття або непри-
йняття того або іншого рішення шляхом розробки 
висновків, рішень, рекомендацій і пропозицій для 
обласної державної адміністрації. Протягом року 
експертна група надала свої висновки та реко-
мендації з приводу 12 проектів рішень, облас-
них програм, законопроектів. На жаль, існуюче 
законодавство не стимулює посадових осіб ор-
ганів державної влади проводити проекти своїх 
рішень, положень та програм через громадську 
експертизу, і тому роль експертної групи для ба-
гатьох ще досі не зрозуміла або сприймається як 
зайва бюрократична надбудова. 

3. Посилились інтеграційні процеси між громадсь-
кими організаціями і на неформальному рівні. 
Так, протягом останніх трьох років активно пра-
цює Спільнота організацій громадянського сус-
пільства Донецької області. Метою об’єднання 
зусиль стало посилення впливу недержавних 
організацій в рішенні місцевих проблем шляхом 
розвитку навичок співпраці та відстоювання і за-

хисту інтересів. На цей момент Спільнота нара-
ховує 12 організацій. Робота цього неформаль-
ного об’єднання дає можливість не тільки коор-
динувати дії між громадськими організаціями 
та здійсню вати обмін інформацією, а й готувати 
пропозиції до органів державної влади і місце-
вого самоврядування. 

4. За ініціативи Управління у справах сім’ї, молоді, 
жінок та дітей Донецької обласної державної ад-
міністрації та під керівництвом Донецького інсти-
туту соціальних досліджень і політичного аналізу 
(ДІСДПА) відбувалася розробка обласної комп-
лексної програми «Молодь Донеччини» на 2007-
2011 роки. До розробки цієї програми запро-
шувалися і взяли активну участь громадські ор-
ганізації, які фактично і розробляли компоненти 
програми «Молодь Донеччини».

Громадськими організаціями в співпраці з Управ-
лінням у справі сім’ї і молоді ОДА за координації 
ДІСДПА був розроблений проект такої програми. На 
V відкритому молодіжному Форумі Донбасу «Молодь 
без кордонів», який відбувся 7-9 вересня 2006 р. на 
березі Азовського моря, 400-стам його учасникам 
був презентований і обговорений проект програми 
«Молодь Донеччини в 2007 — 2011 роках». Пред-
ставники молодіжної громадськості, молоді політики, 
депутати від різних політичних партій, лідери гро-
мадських організацій підтримали проект Програми 
та внесли немало нових пропозицій щодо впрова-
дження молодіжної політики в області. 

На жаль, зазначені вище приклади — це тільки по-
чаток системних змін навколо відносин громадських 
організацій, органів влади, бізнес-середовища, гро-
мадян. І для того, щоб налагодити суспільний діалог 
та подолати стереотипи у відносинах між всіма його 
учасниками, потрібно ще немало часу. Але головне, 
що в позитивну сторону змінився «вектор суспільних 
відносин», а в учасників цього процесу з’явилось ба-
жання переглянути свої «застарілі штампи».

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ ТА 
ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО

Активність громадськості, громадських організа-
цій в місцевій політиці за останній період мала тен-
денцію зростання відносно окремих «резонансних» 
проблем. Прикладом може слугувати розгляд в об-
ласній Раді питання ставлення до вступу в НАТО, який 
набув скандального розголосу не лише через пред-
ставників ПСПУ, але й за участі окремих «проросій-
ських» громадських організацій («Донецкая Респу-
блика», «Союз рожденных революцией»).

Гострий публічний конфлікт в Донецьку розго-
рівся з приводу закриття ринку «Континент»: органі-
зація протестів, блокування дороги в центрі міста, зі-
ткнення з міліцією, резонансні громадські слухання, 
публічні звинувачення мера О.Лук’янченка в ігнору-
ванні інтересів пересічних громадян, нехтуванні да-
ними на виборах зобов’язаннями депутатів-пред-
ставників Партії Регіонів, — стали неординарною 
подією в зазначений період, оскільки на захист пра-
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цівників ринку піднялася низка громадських органі-
зацій. 

Однак слід зазначити, що фактично ми не можемо 
говорити про масовий характер таких заходів, бо пе-
реважна більшість громадських організацій Донеч-
чини, що займаються наданням соціальних послуг 
населенню, захистом прав та інтересів громадян у 
стосунках з владою, надають перевагу лобіюванню 
своїх інтересів та укладенню особистих домовленос-
тей і доволі рідко вдаються до акцій публічного тиску 
та категоричних вимог. Відкриті масові протести та 
публічні страйки — це скоріше методи боротьби по-
літичних партій та структур, до них наближених. Так, 
значне висвітлення в ЗМІ та серед населення отри-
мала проблема підвищення тарифів та якості жит-
лово-комунальних послуг. Однак увагу на це звертали 
не стільки громадські організації у «чистому вигляді», 
скільки так звані партійні сателіти — структури, на-
ближені до політичних партій, і через це акції мали 
відтінок політичної боротьби.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Донецька область характеризується великою 
кількістю громадських організацій у великих містах 
і майже повною відсутністю дієвих організацій гро-
мадянського суспільства у маленьких містах, сели-
щах та селах. Відсутність організацій там — наслідок 
несформованості інформаційного простору в сфері 
третього сектору у Донецькій області, а також від-
сутності потрібних умов для виникнення та розвитку 
громадських ініціатив. При цьому у області відчу-
вається брак засобів для оперативного розповсю-
дження серед НУО навіть існуючої інформації. Також 
проблема полягає в тому, що абсолютна більшість 
НУО регіону через відсутність власних інформацій-
них ресурсів та нестачу коштів для інформування 
про свою діяльність через інші засоби інформації не 
можуть повідомити інших громадських організацій 
про проекти, які вони здійснюють, та знаходити для 
їхньої ефективної реалізації нових партнерів. Внаслі-
док цього, спостері гаємо недостатню розвиненість 
горизонтальних зв’язків між громадськими організа-
ціями регіону (обмін інформацією, проведення спіль-
них заходів), мізерну інформативну інтегрованість 
третьо го сектору Донецького регіону у засоби масо-
вої інформації.

Отже, одним з найскладніших завдань, що стоїть 
перед НУО Донеччини — включитись в «інфосферу», 
тобто отримувати інформацію, керувати нею у своїх 
цілях і особливо — віддавати інформацію до широ-
кого загалу. 

Проте протягом останнього року в Донецькій об-
ласті виникло декілька інформаційних ресурсів для 
НУО, де б некомерційні організації могли отримувати 
актуальну і своєчасну інформацію про стан третього 
сектору в Україні і регіоні, роботу донорських орга-
нізацій, дізнатись про роботу інших НУО регіону та 
представити результати своєї роботи. Одним з таких 
інформаційних ресурсів став портал громадянського 
суспільства www.ngo.donetsk.ua, що адмініструється 

Донецькою обласною організацією Комітету вибор-
ців України. Активно працює інформаційна розсилка 
новин для громадських організацій, підготовлена 
Центром соціального партнерства. Випускається 
декілька спеціалізованих видань для представників 
громадськості: Інформаційний бюлетень «Освіта» 
(Центр політичних досліджень), Інтернет-сайт допо-
моги дітям www.sostradanie.donetsk.ua (Донецький 
благодійний фонд «Доброта»). 

Цікавою подією та випробуванням на міцність для 
організацій громадянського суспільства Донецької 
області стала «інформаційна війна» проти організа-
цій громадянського суспільства Донецької області, 
яка була організована певними політичними силами 
та «провокаторами», наближеними до цих сил. Про-
тягом тривалого часу в інформаційному полі в бік 
громадських організацій лунали компрометуючі за-
яви та звинувачення у тому, що громадські організа-
ції регіону начебто готують другу «помаранчеву рево-
люцію», використовуючи при цьому гроші іноземних 
донорів. Об’єктом цього нападу стали не тільки гро-
мадські організації, яким знову намагались навісити 
ярлики «грантоїдів» та «запроданців Заходу», а й ор-
гани державної влади та місцевого самоврядування, 
які намагались налагодити ефективну співпрацю з 
громадськими організаціями та ініціативними гру-
пами громадян. Адекватною відповіддю організацій 
громадянського суспільства Донецької області стало 
«Звернення громадських організацій до Голови До-
нецької обласної ради А.М.Близнюка та Голови До-
нецької обласної державної адміністрації В.І Логви-
ненка», під яким поставили свій підпис близько ста 
організацій області. В своєму зверненні громадські 
організації зазначили, що «ця інформаційна війна 
проти громадських організацій є неприпустимою та 
обумовлена тим, що деякі політичні сили поступово і 
безповоротно втрачають довіру з боку населення До-
неччини і головну причину цього вони вбачають у під-
вищенні активності та свідомості громадян. Громад-
ські організації швидко набувають впливу у суспіль-
стві та стають опонентами тих сил, які відмовляються 
бачити майбутнє України у розвитку громадянського 
суспільства, захисті прав та свобод громадян». Також 
в своєму зверненні громадські організації закликали 
керівників області підтримати подальший розвиток 
організацій громадянського суспільства в регіоні та 
внесли ряд своїх пропозицій щодо подальшого на-
лагодження партнерства та співпраці між громад-
ськими організаціями, органами державної влади, 
місцевого самоврядування та депутатським корпу-
сом Донецької області.

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ 

Результати роботи громадських організацій, а та-
кож соціологічні дослідження, які проводились серед 
мешканців Донецької області протягом останніх двох 
років, дають можливість проаналізувати ситуацію, 
що склалася серед громадянського суспільства об-
ласті. Слід зазначити, що величезний потенціал на-
ших людей зараз не сконцентрований ані в громадсь-
ких організаціях, ані в будь-яких інших об’єднаннях 
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формального або неформального плану, і цей потен-
ціал в даний момент не знаходить свого виходу та за-
стосування. В сучасних умовах розвитку суспільства 
при гострій обмеженості бюджетних ресурсів органи 
державної влади та місцевого самоврядування не 
можуть обійтися без залучення населення до участі 
у вирішенні соціальних та економічних проблем ре-
гіону, чия активність є безмежним джерелом мате-
ріальних, інтелектуальних, організаційних та інших 
ресурсів. 

Начебто Закон про місцеве самоврядування в 
Україні ще з 1996 року дав право громадянам та те-
риторіальним громадам користуватись такими фор-
мами безпосередньої участі громадян у місцевому 
самоврядуванні, як громадські слухання, місцеві 
ініціативи та загальні збори. На жаль, багатьма цими 
формами переважна більшість населення Донецької 
області скористатись так і не змогла. І проблема тут 
полягає як у відсутності ініціативи самих громадян, 
так і в небажанні з боку органів місцевого самовря-
дування цю ініціативу будити. 

Традиційно чисельними в регіоні є профспілки. 
Задекларованою метою профспілкового руху є по-
ліпшення соціально-економічної ситуації, а відтак 
і становища працівників, зміцнення громадсь кого 
миру та демократії. Основним же важелем вирі-
шення названих проблем профспілки вважають кон-
структивний соціальний діалог, узгодження інтере сів 
найманих працівників, держави і роботодавців шля-
хом домовленостей, а не руйнівної та агресивної 
конфрон тації. Нині на арені виробничих стосунків 
з’яви лися нові дійові особи — з одного боку, влас-
ники, їхні представницькі органи та роботодавці, 
основною метою яких є отримання найвищих при-
бутків з одноосібним правом розподілу останніх, а з 
іншого — най мані працівники, матеріальні інтереси 
котрих не завжди збігаються з інтересами перших. 
Отже, зараз ми маємо іншу базу відносин між найма-
ною працею та капіталом. І не випадково, що в засад-
ничих міжнародних і вітчизняних актах вказано, що 
основною метою об’єднання громадян є захист своїх 

39 http://www.ngo.donetsk.ua/index.php?id=2282&sho
w=news&newsid=5408

трудових і соціально-економічних прав та інтере сів, 
а не колективний розподіл благ. За даними Донець-
кого обласного управління статистики, членами 
профспілок на Донеччині є понад 24% громадян. Але 
наявним є сьогодні також і той факт, що переважно 
формальне членство в профспілках не дає ефектив-
них результатів їхньої діяльності. На жаль, реальна 
ситуація в трудовій сфері показує, що профспілки 
є слабими захисниками інтересів своїх членів39. Це 
підтверджують і статистичні дані, згідно з якими на 
1.01.2007 року в Донецькій області нараховується 
1 млн. 264 тис. 295 членів різноманітних проф-
спілок. Для порівняння можна сказати, що на 
1.01.1999 ро ку профспілки в Донецькій області нара-
ховували 2,5 млн. членів. Тобто, за вісім років чисель-
ність профспілок скоротилась майже на 50%.

На відміну від профспілок, активно набирають 
вагу в територіальних громадах Донецької області 
нові форми суспільної активності, такі як Об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків. Не зважа-
ючи на те, що ця форма об’єднання громадян викли-
кає неоднозначне ставлення з боку як місцевої влади, 
так і мешканців Донецької області, в цьому напрямку 
можна спостерігати явний прогрес. На 1 січня 2007 
року в Донецькій області було зареєстровано та пра-
цювало 644 об’єднання співвласників багатоквар-
тирних будинків, 230 з яких створені в місті Макіївка.

Робота всіх форм суспільної активності в області: 
громадських організацій, профспілок, органів само-
організації населення, громадських рад при органах 
місцевого самоврядування та організацій співвлас-
ників багатоквартирних будинків, — повинна бути, з 
одного боку, прикладом для населення області того, 
яким чином ініціатива громадян може вилитись в 
безпосередній вплив на прийняття рішень органами 
державної влади. А з іншого боку, це має продемон-
струвати органам державної влади та представникам 
місцевого самоврядування той потенціал внутрішніх 
ресурсів, ідей, творчих думок, який стоїть за ініці-
ативою громади, і не використати який — не менш 
хибно, ніж втратити зовнішнього інвестора.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІА-РИНКУ 

Донецька область має розвинуту інформаційну 
структуру — пресу та поліграфічну базу з багато-
річним досвідом та своїми традиціями. Ці традиції є 
певною мірою специфічними та притаманними лише 
інформаційному простору регіону.

Основним фактором редакційної політики у регі-
оні продовжує бути фактор «власника». На жаль, на 
сьогоднішній день ЗМІ більше використовуються в 
політичних інтригах, ніж самі їх створюють, перевіря-
ючи на адекватність політичних гравців. За спинами 
практично всіх регіональних ЗМІ хіба що ледачий не 
зміг би роздивитись профілі їх реальних власників. 

Одразу після виборів тонкі технології впливу ви-
явилися занадто обтяжливими та зайвими. Так, до-
нецька преса якось раптом втратила інтерес до 
багатьох проблем, про які ще зовсім недавно пи-
сала багато й докладно. Одразу стало помітно, які 
теми штучно «педалювалися» на догоду політичній 
кон’юнктурі. Після того, як на парламентських ви-
борах Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%» не 
зуміла навіть наблизитися до прохідного бар’єра, 
щотижневик «Донецькі новини» перестав присвячу-
вати проблемам екології в Донбасі по 2-3 сторінки в 
кожному номері.

БЮТ неодноразово у виборчий період заявляв 
про наміри створити в області незалежні телеканал 
і газету. Але наразі окрім сайту «НОВОСТИ.dn.ua» у 
БЮТ нема в регіоні більш-менш потужного медіа-ре-
сурсу. Невдачею закінчилися і медіа-проекти місце-
вої організації НСНУ. Так, за її неофіційного сприяння 
напередодні виборів здійснився масштабний і уні-
кальний медіа-проект «Східний телеграф» — загаль-
нообласний тижневик з накладом, що перевищував 
300 тисяч екземплярів. Але за відсутності фінансу-
вання цей проект зійшов нанівець.

СПУ до моменту старту кампанії одержала конт-
роль над відомим у регіоні тижневиком «Донецький 
кряж». Але після виборів щотижневик почав потроху 
позбуватися лівої фразеології. Було декілька розгор-
нутих інтерв’ю з провідним соціалістом Бойко, але 
навіть в них висловлювалися думки, які на той мо-
мент контрастували із загальною лінією СПУ. Більше 
про політику «Донецький кряж» — ні в авторських ма-
теріалах, ні в інтерв’ю, ні в блоках новин — не писав. 
Можна констатувати, що цей щотижневик перестав 
бути політичним, але багато в чому зберігся як дру-
кований орган, близький до керівництва Маріупольсь-
кого металургійного комбінату імені Ілліча. У газеті 
друкувалися матеріали про трудовий колектив ММК, 
його лідерів40.

Ці та інші факти свідчать не стільки про значну за-
політизованість регіональних ЗМІ, скільки про над-

мірний вплив їх власників. Але ж цей вплив, на думку 
журналістів та редакторів, є досить вагомим гальмом 
для розвитку місцевих ЗМІ у комерційному сенсі. По-
перше, внаслідок нерозбірливої редакційної політики 
дуже багато «замовних» матеріалів (т.зв. «джинси»). 
По-друге, регіоном вже зараз цікавляться медійні 
«важковики». Регіональне видання «Блік», з високими 
зарплатами для журналістів та великим накладом, є 
першою ластівкою. За неофіційною інформацією на-
разі готуються ще декілька регіональних проектів, під 
які залучаються великі кошти та запрошуються кращі 
журналісти. Вочевидь, це є сигналом для традицій-
них лідерів області, які все ще ставлять на перевірені 
часом методи «кнута і пряника».

Важко переоцінити роль ЗМІ як комунікатора 
у політичній площині. Місцеві партійні осередки і 
влада віддають ЗМІ першочергове значення як за-
собу комунікації із громадськістю. Напевне, лише 
ПСПУ приділяє більше уваги безпосереднім формам 
комунікації (летючки, брошури, мітинги та інше). Це 
спричиняє певне відсторонення політичного активу 
від своїх прихильників, але й досі є достатньо ефек-
тивною практикою.

Як довела практика, регіональні журналісти в ці-
лому намагалися утримуватись від ролі «інформацій-
них провідників». Цьому сприяло і певне послаблення 
агітаційно-рекламного навантаження на ЗМІ одразу 
після виборів. Але, на жаль, донецькі медіа так і не 
стали реальними механізмами, що забезпечують 
інтереси громадянського суспільства. Експерти вва-
жають, що такі важливі «громадянські» функції ЗМІ, 
як площини для дискусії, ідей, артикуляції суспільних 
інтересів перед можновладцями і контролю з боку 
суспільства за владою не виявилися важливими для 
місцевих медіа.

В результаті однією з особливостей функціону-
вання ЗМІ на регіональному рівні є певне змішання 
стилів і методів інформаційної політики. Незважаючи 
на домінування командної моделі (яскравим сим-
волом якої є та сама «інформаційна парасолька»), в 
інформаційній політиці все більше місця почали за-
ймати методи «комерційної» моделі і час від часу — 
«цифрової». Причому еволюція моделей найбільш 
характерна для основного політичного гравця об-
ласті — Партії регіонів. Здійснюючи контроль над 
більшістю друкованих видань, її інформаційна служба 
активно освоювала й електронний простір, в деяких 
випадках вимушено підкоряючись його якісно іншій 
логіці або намагаючись нав’язати звичні правила гри.

Деяке послаблення політичного навантаження 
для ЗМІ одразу після виборів тривало недовго. «Ко-
аліціада», перипетії навколо підписання Універсалу 
національної єдності знов актуалізували «інструмен-
тальні» функції регіональних ЗМІ, про які вже згаду-
валося вище. Причому спостерігався певний крок 
назад: на відміну від виборчих перегонів, аудиторія 
ЗМІ вже не була потенціальними виборцями, а отже, 
не потребувала тонких технологій впливу. 

40 После бала. Донецкая пресса без выборов - 
Александр Владимиров, «Телекритика». - 5 мая 
2006.
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Безумовним лідером присутності у ЗМІ стала 
Партія регіонів — як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях. І якщо до обрання Віктора Яну-
ковича прем’єром риторика була дуже войовнича, то 
після початку роботи коаліційного Кабміну акценти 
змістилися в більш мирну, конструктивну площину. 
Показовими є мовне та зовнішньополітичне питання. 
Так, до утворення антикризової коаліції непри-
родно багато місця займали матеріали щодо статусу 
російсь кої мови та «територій без НАТО». Але згодом 
ця риторика зійшла нанівець, що навіть стало причи-
ною для критики з боку радикальнішої ПСПУ. Ядром 
інформаційного висвітлення діяльності коаліції стали 
тези про конструктивну роботу Кабміну на чолі з Ві-
ктором Януковичем. З початку роботи прем’єр пози-
ціонувався як реальний лідер країни, завдяки якому 
Донеччина отримала змогу реалізувати свій могутній 
потенціал. Ця конструктивність торкнулась навіть 
Президента, відносно якого рівень критики у цілому 
зменшився, а сам він позиціонувався як гарант Кон-
ституції і стабільності в країні. Контраверсійні пи-
тання мови та вступу до НАТО відійшли у тінь. 

Але така поміркованість спричинила певний ла-
тентний конфлікт всередині монолітної, здавалося, 
Партії регіонів. Деякі місцеві «регіонали», які займа-
ють високі посади в органах влади, стали публічно 
висловлювати невдоволення діями прокуратури, що 
гальмує процес надання російській мові відповід-
ного статусу. Особливо відзначився у цьому амплуа 
секретар Донецької міськради Микола Левченко, 
який виявився найбільш послідовним і назвав укра-
їнську мову взагалі другорядною відносно російської 
і спрогнозував, що російська взагалі стане єдиною 
державною мовою в Україні. Він також є автором 
сумнозвісного звернення Донецької міськради до 
західних областей, в якому ті звинувачуються трохи 
не в пособництві Німеччині у часи Другої світової ві-
йни.

Як відомо, партійні колеги поставились дуже 
критично до заяв Левченка. Але показовою є реак-
ція місцевих ЗМІ, які спочатку або проігнорували 
ці заяви, або подали їх на тлі не менш маргінальних 
заяв політиків націоналістичних поглядів (Тягнибока, 
Корчинського). У подальшому здебільшого інертні 
регіональні медіа піддалися агресивному наступу 
Левченка (він, до речі, курує у міськвиконкомі зв’язки 
з громадськістю та контролює одну з місцевих PR-
компаній), який організував кілька «обговорень» у 
прямому ефірі на місцевому «1-му муніципальному 
каналі».

Таким чином, більшість медіа в області є тією 
чи іншою мірою «інструментами» інформування та 
впливу. Лише в деяких випадках можна говорити про 
певну самостійність деяких медіа-проектів у регіоні. 
Зокрема певна об’єктивність та якість мате ріалів 
Інтер нет-проекту «Остров» також дозволяє віднести 
його до відносно самостійних регіональних грав-
ців, що є дійсними посередниками, тобто реальною 
четвертою владою. Але є непідтверджена інформа-
ція про те, що наразі «Острів» фінансується «ахме-
товсь кою» СКМ, що ставить під сумнів об’єктивність 
«Остро ва».

Можна виокремити наступні характерні риси 
впливу ЗМІ на формування громадської думки:

• ЗМІ все частіше транслюють штучно створені зо-
внішніми до них (політичними, бізнесовими ) цен-
трами інформаційні приводи;

• характерним для поствиборчого розвитку медіа 
стала певна підміна якісного інформування та 
якісної аналітики «жовтизною» та скандалізацією 
новин;

• мовне питання і питання щодо НАТО відобразило 
ще одну проблему стосовно місцевих ЗМІ: дуже 
повільна, майже відсутня робота на сприяння ак-
тивного діалогу з приводу актуальних проблем 
країни та світу

Донецька область взагалі є унікальним регіоном з 
точки зору масштабів впливу влади на ЗМІ. Доста тньо 
згадати сумнозвісну «інформаційну парасольку». Але 
й досі для багатьох у регіоні певна підзвітність та під-
контрольність ЗМІ владі є чимось природнім.

Найбільш вразливим місцем влади є відсутність 
розробленої стратегічної програми розвитку. Звідси 
й публічна політика влади є непослідовною та дуже 
«механістичною». За відсутності стратегії розвитку й 
нормативного закріплення прав громади впливати 
на владу конфлікти, що постійно виникають, сприй-
маються як незручні проблеми. Історія більшості 
конфліктних ситуацій, які місцеві аналітики відслід-
ковували протягом року після виборів, свідчить про 
тактику консервації конфліктів владою, гасіння по-
жежі підручними засобами41.

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ 

Друковані засоби масової інформації досі по-
сідають значне місце в інформаційному просторі До-
неччини, хоча поступово здають позиції на користь 
ТБ та Інтернет-видань. Друковані ЗМІ області склада-
ють шосту частину місцевої преси України. В області 
виходять понад 400 газет і журналів, серед яких об-
ласні, районні, міські друковані періодичні видання. 

Згідно з даними ОДА, з урахуванням мовної спе-
цифіки регіону більше 60 відсотків друкованих пері-
одичних ЗМІ виходять двома мовами — українською 
та російською. В області зареєстровано понад 60 ви-
дань мовами інших національностей. Але реальним 
попитом на медіа-ринку користуються лише російсь-
комовні видання, у чому можна переконатися, погля-
нувши на асортимент кіосків. 

Загальна кількість передплачених друкованих ви-
дань в області складає понад 1,5 млн. примірників. На 
частку місцевих — обласних, міськрайонних, міських 
та районних видань припадає майже 82 % загаль-
ного обсягу передплати в області (1,2 млн. прим.). 
З урахуванням продажу газет у роздріб загальний 
заявлений разовий тираж друкованих ЗМІ в області 
становить близько 2 млн. примірників, серед яких 
суспільно-політичних видань близько 850 тис. Тираж 
газет місцевих органів влади дорівнює 500 тис. при-
мірників.

41 Городская власть и общественность: опыт 
мониторинга / Под редакцией В.П.Кипеня. – 
Донецк: 2007.
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Однією з найбільш тиражних та читаних у регіоні є 
газета «Вечерний Донецк». За даними дослідження 
«Marketing&media index» (MMI Ukraine), аудиторія од-
ного номеру складає 124 тис. Газета традиційно вва-
жається близькою до міської влади Донецька. Засно-
вником є ЗАТ «Газета “Вечерний Донецк”». Газета по-
пулярна серед донеччан, переважно похилого віку.

Серед обласних видань найбільші тиражі у най-
старіших газет регіону, таких як «Донбас» та «Ак-
цент» (приблизно 70 тис. прим. по п’ятницям). Ці 
газети користуються певним попитом, але наразі не 
є лідерами рейтингу популярності. Нещодавно «Ак-
цент» була зареєстрована як всеукраїнське видання, 
але реально за рамки області не виходить. Видання 
певною мірою є незалежними, їх не пов’язують з чи-
їмось конкретним впливом або контролем. Основна 
аудиторія — люди старшого віку та пенсіонери.

Популярним серед максимально широкої ауди-
торії стабільно залишається регіональний випуск 
«Комсомольська правда в Україні». Наклад ви-
пуску зорієнтований не тільки на Донецьку, але й 
на Луганську область і складає 60 тис. примірників 
(п`ятничний випуск).

Досить впливовим виданням регіону, незважа-
ючи на незначний наклад (14,5 тис. примірників п’ят-
ничного випуску), є газета «Салон Дона и Баса». 
98% акцій видання належить структурам Р. Ахметова. 
Важко судити про популярність саме аналітично-но-
винних матеріалів газети, тому що видання має ба-
гатосторінкові додатки із програмою ТБ-передач, 
оглядом новин авторинку, бізнес-оглядами, оголо-
шеннями комерційного характеру. Багато хто купує 
«Салон» саме через додатки. Взагалі, «Салон» — га-
зета з чіткою орієнтацію на середній клас. Так, попу-
лярний п’ятничний випуск дорожче за інші суспільно-
політичні видання. Вона популярна в основному се-
ред донеччан, але й за межами обласного центру її 
читають.

Ще донедавна газету можна було б вважати най-
більш провідним виданням у регіоні. Втім, у журна-
лістських колах ходять чутки про закриття газети в 
такому вигляді вже найближчим часом, що пов’язано 
з переформатуванням медіа-напрямку СКМ. За на-
явною інформацією «Салон» припинить своє існу-
вання, а його редакція стане редакцією донецького 
випуску газети «Сьогодні». 

«Донецький кряж» — тижневик, зареєстрова-
ний як «Всеукраїнська суспільно-політична газета», 
має заявлений тираж понад 60 тис. примірників. До 
2006 року займав відкрито українофобські, проро-
сійські позиції. Але на виборах-2006 тижневик об-
слуговував інтереси винятково Соціалістичної партії 
України. Не є таємницею, що у цей період безпосе-
редній фінансовий контроль над «Кряжем» отримав 
В. Бойко, керівник маріупольського металургійного 
гіганта ім. Ілліча. Цій же політичній силі підконтрольна 
популярна на півдні області газета «Іллічівець».

«Московський комсомолець», регіональний ви-
пуск. Як і «Салон», має значну популярність, незва-
жаючи на тираж (10 тис. примірників). Відносно неза-
лежна, має власну друкарню «Новый мир». Читацька 
аудиторія приблизно та сама, що й у «Комсомолки».

Тижневик «Панорама» на сьогодні є одним з най-
більш популярних видань (заявлений наклад 44 ти-

сячі примірників). Однак впевнено говорити про його 
реальних власників важко, хоча є інформація, що 
видання входить у сферу інтересів народного депу-
тата Бориса Колєснікова. У засновниках і видавцях 
значиться найбільше поліграфічне підприємство 
Донбасу АТЗТ «Видавництво Донеччина». Тижневик 
розміщує велику кількість реклами, оголошень гро-
мадян. Блоки новин представлені переважно пере-
друками з Інтернету й інших видань. Це дає можли-
вість займатися прихованою політичною рекламою, 
обмежуючись лінком на першоджерело. Популярний 
серед широких верств населення.

Тижневик «Донецькі новини» виходить накла-
дом близько 22 тис. прим. За неофіційною інформа-
цією, повністю контролюється екс-головою облради 
Б. Колєсні ковим й екс-генпрокурором України Г. Ва-
сильєвим. Крім того, фінансування здійснюється До-
нецькою обласною радою. 

Газета Донецької облради й облдержадміністра-
ції «Життя» виходить тиражем 32 тис. прим. п’ять 
разів на тиждень. Великий тираж пояснюється тим, 
що здійснюється директивна підписка через підпри-
ємства й організації. Крім того, облрада фінансує 
газету з бюджету. Важко сказати, хто безпосе редньо 
зараз контролює редакційну політику газети. Рік 
тому газету курував помічник губернатора Сергій 
Мілютін, а обласна рада не мала достатніх важелів 
впливу. Однак після виборів ситуація змінилася, і га-
зета знову повертається під контроль обласної ради. 
Директивна підписка обумовлює розмаїття читацької 
аудиторії.

У тижневика «Город» заявлений тираж 10 тис. 
прим., однак видання останнім часом втратило ко-
лишню популярність. Зараз газета контролюється 
Борисом Колєсніковим. Редакція розташована в 
будинку міськвиконкому, тим часом, це не перешко-
джає появі час від часу в газеті матеріалів, що кри-
тикують діяльність мера. Газета надзвичайно запо-
літизована, багато місця відводить під «аналітичні» 
матеріали агітпропівського ґатунку. Основна аудито-
рія — люди середнього та старшого віку, переважно 
мешканці Донецька.

Серед впливових обласних медіа можна назвати 
«Восточный проект», що виходить накладом 19 тис. 
примірників щотижня (засновник та видавець — АТЗТ 
«Новые проекты») та «Приазовский рабочий» з на-
кладом у 80 тис. примірників (засновник — колектив 
газети та первинна організація НСЖУ). Якщо перша є 
найбільш впливовою на півночі області, то друга — на 
півдні.

Телебачення. Що стосується телебачен ня, 
то найпопу лярнішим місцевим каналом є 
ТРК «Украї  на», контрольований Р. Ахметовим (за 
даними Агентства з розвитку інфраструктури фон-
дового ринку, 59,36% акцій ТРК «Україна» належить 
компанії System Capіtal Management (Донецьк), 90% 
акцій якої належить президентові футбольного клубу 
«Шахтар» Рінату Ахметову). На цьому каналі вихо-
дить до 6 випусків новин у добу. Останнім часом від-
бувається певна українізація телевізійного віщання й 
відхід редакції від однобокого висвітлення подій.

Певною популярністю, особливо серед молодої 
аудиторії, користується «Перший муніципальний» 
(раніше відомий як «12 канал»). Власні випуски новин 
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характеризуються підкресленою регіональністю — 
тільки місцеві події. Канал позиціонує себе як «муні-
ципальний», але не контролюється жодною з донець-
ких груп безпосередньо. Найбільший вплив на ре-
дакційну політику каналу (особливо у суспільно-полі-
тичному сегменті) має, за неофіційною інформацією, 
секретар міськради Донецька Микола Левченко.

КРТ «Київська Русь» належить прокуророві 
Г. Васильєву (який ніколи офіційно не зізнавався в 
цьому). Весною 2007 року центральний офіс каналу 
переїхав до Києва, що пов’язують з певними змінами 
серед власників каналу. За даними моніторингу, 
здійсненого Донецькою організацією «КВУ», партія 
Г. Васильєва «Держава» навіть не намагається нала-
годжувати контакти з іншими медіа-ресурсами. Вона 
представлена тільки на каналі КРТ і поки що не про-
являє зацікавленості в розширенні інформаційного 
поля своєї присутності.

Інтернет-ресурси виявилися локомотивом нових 
інформаційних стратегій у регіоні. Однак рівень ін-
тернетизації в регіоні є невеликим. Основна кількість 
користувачів — жителі Донецька і декількох великих 
міст області. Тому навряд чи можна стверджувати, 
що Інтернет-ЗМІ впливають на думки більшості на-
селення регіону. Але ситуація, що склалася в Інтер-

нет-просторі Донецької області, є дуже показовою, 
цікавою і гідною аналізу.

Незважаючи на значно меншу читацьку ауди-
торію, саме Інтернет-видання найбільш динамічні 
у відстеженні діяльності влади й інформуванні гро-
мадськості. Так, на діаграмі, що подана нижче, пред-
ставлено результати піврічного моніторингу ЗМІ об-
ласного центру, який проводився одним з місцевих 
аналітичних центрів42. Можна побачити, що саме ме-
режеві ЗМІ найбільш активні у висвітленні діяльності 
місцевої влади.

На відміну від реально існуючого співвідношення 
сил в донецькому політикумі, віртуальне суперниц-
т  во між «біло-синіми» і «помаранчевими» відбува-
лося в цілому на рівних. Найбільш активним у ви-
світленні теми взаємин місцевої публічної політики 
влади є ресурс «УРА-Інформ», на якого припадає 
найбільша частка матеріалів. Поряд з рядовою ін-
формацією видання часто публікує розгорнуті ана-
літичні матеріали з коментарями експертів і думок 
лідерів. У цілому ставлення до місцевої влади ло-
яльно-нейтральне, хоча не виключається й елемент 
критики. «УРА-Інформ» підконтрольна депутату-
«регіоналу» ВРУ Ігорю Шкірі, який є власником за-

Мал. 4.
Згадування місцевої 

влади Донецька 
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42 Городская власть и общественность: опыт 
мониторинга / Под редакцией В.П.Кипеня. – 
Донецк: 2007.
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гальнонаціонального ТБ-каналу «1-й діловий» (екс-
«Заграва»). 

Антагоністом «Ура-інформу» виступає ресурс НО-
ВИНИ.dn.ua, що займає яскраво виражену критичну 
позицію стосовно місцевої влади. Сайт пов’язують 
з місцевим БЮТ, а редакційну політику здійснює 
Олексій Мацука, який пройшов до Ворошилівської 
райради Донецька по списках БЮТ. Нерідко саме на 
цьому ресурсі з’являються дискусійні матеріали, що 
розбурхують громадськість. У цілому ж наявність різ-
них точок зору в мережевих ЗМІ є скоріше плюсом 
для місцевого читача.

Увага інших популярних мережевих інформацій-
них ресурсів регіону — сайтів «Острів» й «КИД» — до 
місцевих проблем має певну тенденцію до зни-
ження. Хоча на «Острові», надзвичайно популяр-
ному в місті, дотепер з’являються гострі злободенні 
матеріали. «Острів», ризикуючи репутацією неза-
лежного видан ня, зв’язав себе на виборах із блоком 
ПРП-Пора, а головний редактор сайту, відомий і за 
межами облас ті журналіст Сергій Гармаш, очолив 
список цього блоку в обласну раду. Зараз «Острів» 
намагаєть ся займати нейтральну позицію щодо ви-
світлення болючих питань, але не обминає їх.

КИД («Коммуникационно-Информационный Де-
партамент», в певний час починав свою діяльність 
під тією ж абревіатурою, але з іншим тлумаченням — 
Комітет Виборців Донбасу) відомий як неофіційний 
рупор ПРУ. Редакційна політика здійснюється депу-
татом від Партії Регіонів Оленою Бондаренко, яка 
до виборів займала посаду прес-секретаря Бориса 
Колєснікова.

Цікавим є «Офіційний сайт донецького місь-
кого голови», який також містить лінки на «Кому-
нальний портал» та «Градостроительный портал» 
міста. Разом це є унікальним комплексним ресурсом, 
що містить досить актуальну довідкову інформацію 
та новини. Зауважимо, що Комунальний портал діє і 
на рівні усієї області, не тільки міста Донецька.

ТИСК НА ЗМІ

Відносини влади зі ЗМІ суперечливі: з одного 
боку, міськрада активно сприяє висвітленню ситуації 
через регулярні брифінги міського голови, мережеві 
ресурси («Комунальний портал», сайт міського го-
лови, сайт Генплану міста). Цей досвід, безумовно, 
варто віднести до позитивних досягнень в царині 
публічної політики. З іншого боку — влада нервово 
реагує на протести й вимоги громадськості. Вихо-
дить, що інформаційна відкритість має однобокий 
характер, а зворотний зв’язок сильно фільтрується, 
відсіюючи радикальні, «незручні» скарги й вимоги. 

З іншого боку, існують конфлікти, про які багато 
й регулярно говорять представники влади, але акту-
альність, суспільний резонанс яких викликає сумнів. 
Такими є проблеми статусу російської мови, став-
лення до НАТО. Судові розгляди з приводу рішень 
міськради з цих питань невиправдано затягнуті, до-
кладно мусуються в пресі й активно коментуються 
чиновниками, у той час рішення у деяких резонанс-
них кримінальних справах вирішуються занадто опе-
ративно. 

Більш того — така актуалізація здається надто 
епатажною на тлі невирішених проблем у сфері ко-
мунальних проблем, ситуації в охороні здоров’я, 
підтримки малого й середнього бізнесу й т.п. Про це 
неодноразово говорилося на публічних заходах (кру-
глих столах, суспільних слуханнях та ін.), присвяче-
них проблемам взаємодії влади й громадськості.

За деякими винятками ЗМІ у цьому конфлікті є 
на боці влади. ЗМІ цікавить частіше влада як така, 
ніж прийняті нею рішення. Самі рішення згадуються 
рідко, а більшість із них подаються в ЗМІ в нейтраль-
ній-інформативній манері або ж оцінюються пози-
тивно.

Також показовим є «цькування» у листопаді 
2006 року громадських організацій місцевими ЗМІ. 
Обвинувачення (підготовка на іноземні гроші масо-
вих акцій протесту у Донецьку) звучали смішно й без-
глуздо, причому сміялися й представники влади, від-
мітаючи підозри в мовчазному сприянні «путчи стам». 
Але, за словами експертів, «начинка» скандалу кри-
ється не стільки в абсурдних заявах Хрякова (який 
сам є «грантоїдом» зі стажем, довгий час безплідно 
оббивав пороги донорських організацій), скільки в 
реакції ЗМІ «не буває диму без вогню!». Було опублі-
ковано кілька статей, де в розгорнутому вигляді (для 
«пильних») була подана історія місцевих громадських 
організацій у негативному контексті.
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БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

На території Донецької області, яка складає 4,4% 
площі держави, зосереджено п’яту частину про-
мислового потенціалу України. Характерною рисою 
господарського комплексу області є сполучення по-
тужної промисловості з багатогалузевим сільським 
господарством і розвинутим транспортом. Область 
є основним постачальником металу, палива, продук-
ції машинобудування і хімічної промисловості. На До-
неччині зареєстровано понад 71 тис. суб’єктів госпо-
дарської діяльності. У промисловості працює 633 тис. 
осіб, у сільському господарстві — понад 85 тис., на 
транспорті близько 100 тис., у будівництві — понад 
71 тис., у житлово-комунальному господарстві — по-
над 67 тис. Область дає 20% валового внутрішнього 
продукту України. У галузевій структурі промисло-
вого виробництва найбільшу питому вагу має чорна 
металургія — 53%, на паливно-енергетичний комп-
лекс припадає майже 25%.

Промисловість Донеччини представлена переду-
сім двома галузями — вугільною і металургійною.

Вугільна промисловість забезпечує 70% загаль-
ного обсягу вуглевидобутку в Україні та понад 80% — 
коксівного вугілля. В Донецькій області працює 
109 шахт, 87 з яких входять до складу восьми хол-
дингових компаній та шести виробничих об‘єднань; 
9 шахт та одне шахтоуправління мають статус само-
стійних. Крім того, в склад холдингових компаній вхо-
дять 20 вуглезбагачувальних фабрик. Сумарна ви-
робнича потужність вуглевидобувних підприємств — 
58 млн. на рік. Вугільна промисловість є однією з 
найнебезпечніших галузей економіки Донеччини. 
Під час видобутку 1 млн. т вугілля гине в середньому 
4-5 гірників.

Найбільшими вуглевидобувними підприємствами 
є об’єднання «Донецьквугілля» та «Макіїввугілля», а 
також шахти ім. Засядька, Південнодонбаська-1 та 
Краснолиманська. Найбільшою комерційною струк-
турою, яка працює з вугільними підприємствами, є 
фірма АРС.

Частка чорної металургії в загальному обсязі 
промислового виробництва області становить по-
над 50%. Металургія Донецької області представ-
ляє сильний промисловий комплекс, який включає 
в себе 39 металургійних, трубних, метизних, вогне-
тривких та нерудних підприємств, низку ремонтних і 
наукових організацій. Донецькими підприємствами 
галузі виробляється близько 50% металопродукції, 
більш ніж 55% коксу, 75% вогнетривких виробів, що 
виробляються в Україні. Галузь є головним експорте-
ром, на її частину припадає 3/4 обсягів всіх експорт-
них операцій. Металопродукція поступає більш, ніж в 
50 країн світу.

Це потужний промисловий комплекс, який скла-
дається з трьох металургійних комбінатів — ВАТ 
«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», 
ВАТ «Металургійний комбінат “Азовсталь”», ВАТ «Ма-
кіївський металургійний комбінат», чотирьох мета-

лургійних заводів — ВАТ «Єнакіївський металургій-
ний завод», ВАТ «Донецький металургійний завод», 
ВАТ «Краматорський металургійний завод ім. Куйби-
шева», ВАТ «Костянтинівський металургійний завод», 
а також ВАТ «Харцизький трубний завод», ВАТ «Си-
лур» та цілої низки суміжних підприємств — коксохі-
мічних, вогнетривів, флюсовидобувних та ін. Осно-
вна продукція чорної металургії — чавун переробний 
і ливарний, плоский та сортовий прокат, сталеві й ча-
вунні труби, троси. 70% металопродукції йде на екс-
порт у понад 50 країн. 

Однією з найбільших компаній України та Дон-
басу, які працюють у металургійній галузі, є корпо-
рація «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД). Щорічно 
її сукупний разом із дочірніми структурами дохід 
становить понад $1,7 млрд. Уже кілька років поспіль 
корпорація посідає лідируючі позиції серед укра-
їнських компаній за обсягами валового доходу. ІСД 
закріпила у своїй власності великі пакети акцій таких 
промислових гігантів, як «Азовсталь», Алчевський 
КХЗ, Алчевський меткомбінат, «Азовмаш». Крім того, 
в 2001 році корпорація придбала контрольний пакет 
акцій Харцизького трубного заводу — монополіста 
на ринку СНД з виробництва труб великого діаметра, 
який є основним постачальником «Газпрому».

Галузь кольорової металургії представлена в об-
ласті основними в Україні виробниками свинцю, 
цинку (ЗАТ «Свинець», ВАТ «Укрцинк»), ртуті та її спо-
лук (ТОВ «Микитртуть»), твердих сплавів на основі за-
ліза, нікелю, кобальту, порошків на основі заліза, по-
рошкової стрічки і дроту (ВАТ «Торезтвердосплав»), 
прокату кольорових металів і сплавів на основі міді 
та алюмінію, а також ливарних сплавів на основі міді і 
цинку (ВАТ «Артемівський завод із обробки кольоро-
вих металів»).

Машинобудівна галузь області налічує понад 
200 підприємств, зорієнтованих на забезпечення по-
треб насамперед базових галузей промисловості — 
металургійної, гірничошахтної, хімічної, а також 
військово-промислового комплексу. Найбільш відо-
мими в області й в Україні є ЗАТ «Новокраматорський 
машзавод», ВАТ «Азов», ВАТ «Ясинуватський маш-
завод», ВАТ «Дружковський машзавод». Машинобу-
дівні підприємства області повністю задовольняють 
потреби України в гірничошахтному обладнанні, ви-
готовляють 90% прокатного обладнання, 75% ван-
тажних магістральних вагонів, 60% доменного і ста-
леплавильного обладнання. Продукцію машинобуду-
вання знають у багатьох країнах світу. 

Електроенергетична галузь у Донецькій об-
ласті — це єдиний комплекс генеруючих, мережевих, 
ремонтно-технічних підприємств та наукових підроз-
ділів. Основними серед них є електрогенеруюча ком-
панія ВАТ «Донбасенерго» загальною установле ною 
по тужністю 5,9 млн. кВт/год., електропостачальна 
компанія ВАТ «Донецькобленерго» у складі Миро-
нівсь кої ТЕС та восьми підприємств електричних ме-
реж напругою 110 кВт і нижче, Донбаська електро-
енергетична система, Вуглегірська ТЕС з установ-



127

Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь

леною потужністю 3,6 млн. кВт/год., яка забезпечує 
35% потужності області. 

Хімічна промисловість області, складовою якої є 
широко відоме за межами України акціонерне това-
риство «Концерн «Стирол», дає третину загального 
виробництва в Україні аміаку, мінеральних добрив, 
сірчаної кислоти, понад 90% полістиролів. 80% хіміч-
ної продукції (аміак, карбамід, селітра, полістироли) 
експортується43. 

ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» (СКМ)
Близько 90% акцій СКМ належить донецькому 

бізнесмену, депутату ВР від Партії Регіонів Рінату 
Ахметову, 10% — його дружині Лілії Ахметовій44. За 
посередництвом СКМ Ахметов володіє 98% ТРК 
«Україна», 24% акцій Краматорського машинобу-
дівного заводу ім. Куйбишева, 24% Керченського 
металургійного комбінату, 27% Дружківського рудо-
управління, 52% торгового дому «Азовсталь», 17% 
страхової компанії АСКА, 99% акцій ФК «Шахтар», 
99% акцій готелю «Донбас-Палас». Йому належать 
98% акцій пивзаводу «Сармат». Рінат Ахметов є ак-
ціонером «Донгорбанку» та власником понад 60% 
акцій фірми «Люкс».

Через «Сармат» він володіє 50% акцій фірми 
«Полтавпиво», 93% акцій Пиво-безалкогольного ком-
бінату «Крим», 90% Луганського пивоварного заводу, 
51% Пиво-безалкогольного комбінату «Дніпро», 70% 
Київського пивзаводу №1. Триває процес поглинання 
«Сарматом» структур київської «Оболоні». Окрім 
того, Ахметову належать 60% фірми «Гефест» і 51% 
акцій оператора стільникового зв’язку DCC. Остан-
нім часом компанія «Систем кепітал менеджмент», 
яка належить Ахметову, фактично повністю прибрала 
до рук Харцизький трубний завод, ВАТ «Азовсталь», 
витіснивши звідти «Індустріальний союз Донбасу» та 
деякі інші машинобудівні та металургійні підприєм-
ства45.

Майже всі фінансові потоки в регіоні, пов‘язані 
з СКМ, проходять через підконтрольний Р.Ахметову 
Донгорбанк. Крім підприємств важкої промисло-
вості, у власності СКМ знаходяться вагомі пакети 
акцій Донецького пивзаводу (ЗАТ «Сармат»), компа-
нії «Люкс» (оператор готельного бізнесу). Крім того, 
Рінат Ахметов — головний акціонер та президент до-
нецького футбольного клубу «Шахтар»46.

Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» 
(ІСД)

ІСД контролює значну кількість різнопрофільних 
підприємств та компаній в Донецькій, Луганській та 
Харківський областях, а також володіє пакетами ак-
цій угорської металургійної компанії Dunaferr і польсь-
кого металургійного заводу Huta Czestochowa.

ІСД повністю або частково контролює діяльність 
40 підприємств, більшість вугледобувних підпри-
ємств Донбасу (близько 75%). Корпорація володіє 

43 http://fri.org.ua/ua/ukraine/92/
44 http://www.businessobzor.com.ua/archive43467.

html
45 http://www.universum.org.ua/journal/2004/gevar_

3.html 
46 http://www.oligarh.net/?/files/2120/print/

донецьким футбольним клубом «Металург», прези-
дентом якого є Сергій Тарута47, Голова Ради дирек-
торів Корпорації ІСД. Впливовим представником ІСД 
є екс-віце-прем‘єр України Віталій Гайдук48. 

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Донецька область стоїть в групі лідерів з питань 
залучення іноземних інвестицій. За загальним об-
сягом інвестицій в основний капітал регіон посідає 
друге місце в Україні, поступаючись Києву.

За 2006 рік загальний обсяг інвестицій в осно-
вний капітал Донецької області склав 11,7 млрд грн. 
і збільшився в порівнянні з попереднім роком на 
9,3% (в порівняних цінах). Показник достатньо ви-
сокий, але нижчий, ніж був в 2003 році (20,8%), в 
2004 р. — 30,7% і в 2005 р. — 10,8%. Слід зазначити, 
що зростання капіталовкладень в економіку регіону 
спостерігалося ще з 2000 року. За ці роки інвестиції 
збільшились в більш ніж два рази, однак в порівнянні 
з 1990 роком їх обсяг менший майже на 40%. 

За перший квартал 2007 року освоєно 2,8 млрд. 
грн., що на 23,8% більше показника аналогічного 
періоду минулого року і складає дев‘яту частину за-
гального обсягу інвестицій в країні. 

Більш ніж 60% обласного обсягу інвестицій при-
падає на промисловість. За минулий рік на її розви-
ток направлено 7,3 млрд. грн., за І квартал 2007 року 
приріст інвестицій склав 17,2%. Більше чверті облас-
ного обсягу інвестицій і 44% інвестицій в промисло-
вість забезпечили з початку поточного року підпри-
ємства металургійного комплексу. 

Помітною стала тенденція росту інвестицій у ву-
гільну промисловість (після спаду в 2005-2006 рр.). 
За І квартал 2007 року інвестиції збільшились на 
13,5% (в порівнянні з аналогічним періодом мину-
лого року), що посприяло росту виробництва на під-
приємствах вугільного машинобудування області в 
1,4 рази, однак для подолання спаду вугледобування 
цього ще не достатньо. 

Останнім часом високими темпами ростуть ін-
вестиції, спрямовані на будівництво спортивних спо-
руд. За останній рік їх обсяг збільшився в 1,5 рази, за 
І квартал 2007 року — в 3,7 рази.

В цілому по області основним джерелом фінан-
сування інвестиційної діяльності (не менше 70%) є 
власні ресурси підприємств та організацій.

На кошти держбюджету в I кварталі 2007 року 
припадало менш ніж 6% всіх інвестицій (рік тому було 
8,5%). При цьому 88% державних вкладень спрямо-
вано у вугільну промисловість. У порівнянні з I квар-
талом 2006 року в обласному обсязі інвестицій збіль-
шилася питома вага банківських кредитів (з 8% до 
10%) і коштів іноземних інвесторів (з 0,9% до 6%).

Збільшення обсягів інвестицій дало можливість 
ввести в експлуатацію системи безперервного роз-
лиття сталі, виробництва коксу, будівельних мате-
ріалів, кондитерських виробів, а також автоматичні 

47 //www.rustrubprom.ru/view.php/1968_0_3_30_C/
48 http://www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=

ru&nic=databases&pid=445



128

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

телефонні станції, мережі кабельного телебачення, 
тваринницькі приміщення та інші об‘єкти.

Прямих іноземних інвестицій в Донецьку область 
за 2006 рік поступило на суму 272,4 млн. доларів 
США, що в 3,3 рази більше в порівнянні з 2005 ро-
ком (за 2002-2005 роки поступило 258 млн. доларів). 
Число підприємств за участі іноземного капіталу 
досягло 385. Обсяг прямих іноземних інвестицій з 
початку 2007 року збільшився на 4,9% і станом на 
1 квітня склав майже 920 млн. доларів США49. 

Найбільші обсяги інвестицій отримані підприєм-
ствами Донецька, Макіївки, Артемівська, Маріуполя, 
Єнакієва, Харцизька, Волноваського району, Костян-
тинівки, Горлівки, Слов‘янська.

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ 

Головним інструментом реалізації державної по-
літики підтримки малого бізнесу на рівні області є 
відповідні регіональні програми. Вони розробля-
ються на основі законів України «Про державну під-
тримку малого підприємництва» та «Про національну 
програму сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні». 

В минулому році завершилась реалізація п’ятої 
дворічної регіональної програми розвитку малого 
підприємництва в Донецькій області, головною ме-
тою якої було створення умов для стабільного розви-
тку цього сектора економіки. 

Обсяги прямих інвестицій на 01.04.07 2007р. (млн.дол.США) у % до підсумку

Всього 919,9 100,0

у тому числі

Вiрґiнськi острови, Британські 200,9 21,8

Сполучене Королівство 152,6 16,6

Кіпр 151,6 16,5

Сполучені Штати Америки 115,3 12,5

Австрія 77,9 8,5

Німеччина 72,1 7,8

Швейцарія 32,3 3,5

Італія 19,5 2,1

Нідерланди 15,9 1,7

Російська Федерація 13,1 1,4

Інші країни 68,7 7,6

Таблиця. 3.
Прямі іноземні інвестиції

в Донецьку область50.

Говорячи про виконання програми, слід зазна-
чити, що одним з головних напрямків діяльності 
влади на рівні регіону було створення сприятливого 
регуляторного середовища. Робочими групами, які 
були створені при обласній державній адміністрації 
та в усіх містах та районах, на виконання Указу Пре-
зидента України було переглянуто більше тисячі ре-
гуляторних актів. Третина з цих актів була відмінена, 
а в 20% внесені зміни та доповнення. 

Для спрощення процедури реєстрації та ведення 
підприємницької діяльності в усіх містах та районах 
області були створені реєстраційні офіси та дозвільні 
центри. Їх діяльність регламентується Законами 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб — підприємців» та «Про дозвільну 
систему в сфері господарчої діяльності».

Одним з факторів, які сприяють активізації підпри-
ємницької діяльності, є розвиток інфраструктури під-
тримки бізнесу. Так, за останній період було створено: 

• Центр консультаційної допомоги для суб’єктів 
малого бізнесу з питань захисту промислової 
власності та авторських прав при Регіональному 
відділенні Академії технологічних наук України.

• Відділення Центру підтримки малого та серед-
нього бізнесу Донецької торгово-промислової 
палати в Артемівську, Горлівці, Краматорську, 
Маріуполі.

• Інформаційно-консалтинговий центр при Регіо-
нальному фонді підтримки підприємництва.

Під час дії Програми для підприємців працювали 
дві «Гарячі лінії», до яких за консультацією звернулось 
більше 6 000 чоловік. 

Слід сказати, що створення цієї інфраструктури 
підтримки бізнесу, на жаль, реально стосується 
лише великих міст області: Донецьк, Маріуполь, 
Краматорськ, Макіївка, Горлівка, Слов’янськ. Це ста-
лося переважно тому, що саме в цих містах найбільш 
розвинуте бізнес середовище, яке може цією інфра-
структурою користуватись. 

49 Інформацію отримано з прес-релізів Головного 
управління статистики у Донецькій області.

50 Дані наведено наростаючим підсумком з початку 
інвестування. Перелік країн визначено, виходячи 
з найбільших обсягів інвестицій, здійснених в 
економіку області.
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В області функціонує більше 26 000 малих підпри-
ємств, або 56 підприємств на 10 000 населення. Це 
близько 9% від загальної чисельності малих підпри-
ємств всієї України.

В галузевій структурі малих підприємств лідер-
ство зберігається за підприємствами сфери опто-
вої та роздрібної торгівлі. Цим видом діяльності 
займається більше 39% підприємств. Кількість під-
приємств, що здійснюють операції з нерухомістю, 
продовжує зростати. Їхня частка складає біля 20%. 
Розвивається сектор будівництва, частка якого 
збільшилась до 9,7%. Загальна вага промислових, 
сільськогосподарських та транспортних підприємств 
складає відповідно 13,3%, 3,1%, та 4,2%. 

Приватними підприємцями, зайнятими в сфері 
надання транспортних послуг, забезпечується 57% 
пасажирських перевезень області. 

Мал. 5
Динаміка кількості малих 

підприємств.
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Мал. 6
Структура малих 

підприємств за видами 
економічної діяльності.

На сьогоднішній день в житлово-комунальному 
господарстві області працює 47 малих підприємств, 
які обслуговують біля 15% житлового фонду місце-
вих рад. Ця сфера може стати більш привабливою 
для малого бізнесу при проведенні глибоких реформ 
в житлово-комунальному господарстві та створенні 
умов для залучення інвестиції в цю сферу. 

Структура економіки області склалася так, що го-
ловні економічні показники формуються за рахунок 
великих промислових підприємств, які забезпечують 
більше 20% об’єму реалізації продукції в Україні. Це 
обумовлює низьку загальну вагу малих підприємств 
в економіці регіону. Протистояти цій тенденції до-
зволить розвиток субконтрактингу, тобто системи 
кооперації великих та малих підприємств, з метою 
залучення останніх до виготовлення комплектую-
чих для виробництва кінцевого продукту. Стимулом 
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для розвитку малого бізнесу може стати підвищення 
рівня реальних доходів населення, що призведе до 
розширення об’єму споживчого ринку. І завдання 
підприємців — забезпечити його широким асорти-
ментом товарів та послуг високої якості. 

Важлива роль малому підприємництву відво-
диться в забезпеченні зайнятості населення Доне-
цької області.

 
Динаміка середньої чисельності робітників 

малих підприємств та кількості підприємців-
фізичних осіб

У сфері малого бізнесу задіяні більше 300 000 осіб. 
Дохід кожної п’ятої родини в регіоні сьогодні за-
лежить від результатів підприємницької діяльності. 
150 тисяч мешканців регіону працюють на 26 тисячах 
підприємств. У 146 тисяч фізичних осіб за договором 
працює близько 65 тисяч найманих працівників.

Слід зазначити, що без участі малого та серед-
нього бізнесу регіон не здолав би «епідемію» без-

робіття, яка була викликана закриттям великих 
підприємств. Прикладом цього може слугувати 
м. Слов’янськ, на території якого в 90-ті роки згор-
нули свою діяльність низка підприємств загальносо-
юзного значення колишнього СРСР. 

Стратегічним напрямком розвитку м. Слов’ян-
ська місцевою владою було визначено керамічне ви-
робництво, яке розвивається за схемою кластерної 
моделі. Сьогодні у виробництві керамічної продукції 
задіяні більше 500 підприємців — фізичних осіб та 
31 мале підприємство, розвивається інфраструктура 
з підготовки кадрів у цій сфері діяльності. Результатом 
визнання громадськістю ролі малого бізнесу стало 
відкриття у Слов’янську в кінці минулого року першого 
в Україні пам’ятника підприємцю 90-х років. 

На жаль, є інші сторони цієї діяльності. Ні для кого 
не секрет, що переважно в малому бізнесі заробітна 
платня виплачується «в конвертах». Про це свідчить 
розмір офіційної середньомісячної заробітної плати 
на малих підприємствах, який, в основному, незна-
чною мірою перевищує встановлений законом міні-
мум.

Розмір середньомісячної заробітної платні
Позитивною тенденцією є збільшення інвести-

ційної активності малих підприємств. Так, валові ін-
вестиції в основний капітал збільшились у порівнянні 
з 2003 роком більш ніж на 20% і склали приблизно 
790 млн. грн., однак їхня частка в загальному обсязі 
інвестицій незначна — 6-7%.

Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів під-
приємництва здійснювалась за рахунок банківських 
кредитів, коштів кредитних спілок, Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування 
на випадок безробіття, Українського державного 
фонду підтримки фермерських господарств, облас-
ного бюджету та інших джерел. 

За два роки діяльності програми комерційними 
банками було видано кредитів суб’єктам малого 
бізнесу на суму 3,6 млрд. грн., це близько 5% від за-
гальної суми виданих кредитів по області. 

За підтримки проекту Міністерства міжнародного 
розвитку Великобританії «Програма підвищення 
рівня життя сільського населення України» в районах 

області було створено 8 кредитних спілок, якими за 
2 роки було видано бізнес-кредитів сільським меш-
канцям на суму 1,8 млн. грн. 

Незважаючи на проведену роботу, залишаються 
невирішеними низка проблемних питань. Близько 
третини малих підприємств сьогодні не ведуть гос-
подарчу діяльність. Залишається недосконалою за-
конодавча база, що регулює підприємницьку діяль-
ність. Так, досі неприйняті закони «Про спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва» та «Про основи державного 
контролю за підприємницькою діяльністю». Дотепер 
не всі нормативні акти центральних органів влади 
приведені у відповідність до Закону України «Про до-
звільну систему у сфері господарської діяльності». 
Зрозуміло, що вирішення цих та інших проблем, які 
гальмують розвиток підприємництва, неможливе 
за короткий проміжок часу. Тому керівництвом об-
ласті було прийнято рішення розробити Регіональну 
стратегію розвитку малого та середнього бізнесу до 
2010 року, яка була затверджена в серпні 2006 року. 
Головною метою Стратегії є формування середнього 
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Мал. 7
Динаміка середньої чисель-

ності робітників малих підпри-
ємств та кількості підприєм-

ців-фізичних осіб.
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Донецькій обласній раді попереднього скликання). 
Водночас міністр вугільної промисловості Сергій Ту-
луб наголошував тоді, що це звільнення не пов‘язане 
з політичними мотивами51.

Цікавим був і той факт, що місцевий осередок «На-
шої України» подав кандидатуру М.Бугари на звання 
Героя України, яке присвоювали в День Свободи. На-
чебто кандидатура М.Бугари пройшла узгодження на 
всіх етапах, але врешті-решт в Указі Президента його 
прізвища не було. Замість М.Бугари цього звання був 
удостоєний народний депутат від Партії регіонів, ке-
рівник АТ «Норд» Валентин Ландик.

В даному факті, як і в попередньому звільненні 
М.Бугари, керівник Донецької обласної організації 
НСНУ Антон Клименко вбачав виключно політичні мо-
тиви. З цього приводу Антон Клименко навіть провів 
спеціальну прес-конференцію. До речі, сам керівник 
місцевої НСНУ неодноразово заявляв про тиск з боку 
податкових органів на його бізнес, але якусь конкре-
тику навести важко. 

класу за рахунок розвитку підприємництва як сек-
тора економіки, що розвивається найбільш активно 
та динамічно. 

Головні напрямки Стратегії лягли в основу роз-
робленого проекту Регіональної програми розвитку 
малого підприємництва на 2007-2008 роки. Проект 
був винесений в жовтні 2006 року на громадське об-
говорення.

ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Так чи інакше, майже весь великий бізнес До-
неччини пов‘язаний зі структурами Партії регіонів. І 
всі його біль-менш значні представники знаходяться 
в депутатському корпусі або Верховної Ради, або 
Донецької обласної ради. Відповідно, говорити про 
втручання донецької влади в бізнес доволі важко 
через непрозорість процесів. Гучні факти втручання 
влади і структур Партії Регіонів в бізнес пов‘язані, в 
основному, з діяльністю малочисельних бізнесменів-
нерегіоналів. В першу чергу, варто згадати показове 
покарання «зрадників» після повторного приходу Яну-
ковича до влади. Так, 13 листопада 2006 року нака-
зом Міністерства вугільної промисловості було звіль-
нено директора ВАТ «Шахта Південнодонбаська № 1» 
Михайла Бугару (керівник фракції «Наша Украї на» в 
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Розмір середньомісячної

заробітної платні.

51 http://ostro.org/shownews_
ks.php?id=32294&lang=ru
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ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ 

За останній рік в ЗМІ Донецької області висвіт-
лювалась низка скандалів, пов‘язаних з проблемою 
власності. Принаймні два гучних скандали торкались 
інтересів представників донецького БЮТу. 

Великий резонанс викликав конфлікт між мона-
хами Святогірської Свято-Успенської Лаври та на-
родним депутатом від БЮТу Валентином Зубовим. 
Останнім часом колишній керівник Донецької облас-
ної організації «Батьківщина» привертав увагу ЗМІ 
«незаконним заволодінням» колишньої монашеської 
хлібної крамниці на території Лаври. В.Зубов ствер-
джує, що труднощі почались після того, як він відмо-
вився від співробітництва з Антикризовою Коаліцією. 
27 липня 2006 року Блок Юлії Тимошенко розповсю-
див заяву в зв‘язку з тим, що в Донецькій області 
«проводиться цілий комплекс антизаконних замов-
лених дій, метою яких є руйнування підприємницької 
діяльності доньки Зубова, проведення силових акцій 
аж до незаконного арешту офісу фірми».

Так це чи ні, але завершити будівництво двопо-
верхової будівлі біля Святогірської Лаври, де Зубов 
планував розмістити фірму своєї доньки ТОВ «Гранд-
Тур» та кафе, політику так і не вдалося. Представники 
церкви наполягають на тому, що будівництво нар-
депа «на території Лаври» ображає віруючих, Спілка 
православних громадян України швидко організу-
вала пікети біля будівництва, Зубов вимагав від СБУ 
застосування ефективних методів для наведення со-
ціального порядку в м.Святогірську. Інформаційної 
атаки нардеп не витримав, і завдяки активній позиції 
окремих ЗМІ в суспільстві домінує думка про те, що 
нардеп-бютівець намагається влаштувати на тери-
торії Лаври щось на кшталт борделю, побудувати 
торговельно-розважальний комплекс з продажем 
алкогольних напоїв, відкрити там приймальну нар-
депа тощо.

З наростанням політичного протистояння в Києві, 
конфлікт біля Лаври дещо втратив загострення. Але 
продовжити будівництво Зубову так і не дали. Бу-
дівлю обвішано антибютівськими плакатами. 

Наступний гучний скандал пов‘язаний з вбив-
ством Геннадія Бистрякова (кандидата в депутати 
облради від БЮТу, помічника нардепа В.Скубенко, 
співвласника ВАТ «Дебальцевський завод мета-
лургійного машинобудівництва») восени 2006 року. 
Місцеві представники БЮТу розповсюдили заяву, в 
якій говорилось про «повернення Донецької області 
до кривавого, безцеремонного та важкого пере-
розподілу власності в регіоні, що стало можливим в 

зв‘язку з реваншем тіньових структур в українській 
політиці». 

В свою чергу тодішній міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко заявив, що «не бачить політичних мо-
тивів вбивства представника БЮТу». Міністр сказав, 
що «йде перерозподіл бізнесу» і висунув одну з версій 
злочину — «протистояння власників підприємства». 

Бізнесове рейдерство є однією з найнагальніших 
проблем сучасної української економіки. Не дивля-
чись на «загрозу» введення карної відповідальності 
за рейдерство, на чому наполягав Президент Укра-
їни В.Ющенко в лютому 2007 року, проблема так і не 
втратила своєї гостроти. 

В засобах масової інформації Донбас називають 
«батьківщиною українського бізнес-піратства». На 
сьогодні донецькі можновладці практикують для до-
сягнення своїх цілей використання фальсифікованих 
документів, подвійного реєстру, незаконного збору 
акціонерів або організують скупку акцій чи боргів 
підприємства. Крім того, варто пам‘ятати про підкуп 
суддів, які вирішують господарчі суперечки52.

ЗМІ Донеччини останнім часом говорять про «сіре 
рейдерство», наводячи як приклад дії фірми ТОВ ПО 
«Іліташ»53, спрямовані на незаконне присвоєння ВАТ 
«Донінформцентр»54.

Крім того, про «черговий етап рейдерства» за-
являли на початку 2007 року Голова Правління ВАТ 
«Точмаш» та його заступник, яких було звинувачено 
в хабарництві. Проте адвокат звинувачених керівни-
ків ВАТ «Точмаш» Владислав Цукуров оприлюднив 
листа, у якому мовиться: «Заявляємо, що інформація 
про вимагання хабара та про сам хабар не відповідає 
дійсності. Насправді є черговий етап рейдерського 
захоплення ВАТ «Точмаш». Адвокат заявляє, що 
перші спроби захопити підприємство здійснено ще в 
червні 2006 року, але вони були невдалими. Мета цієї 
акції — «обезголовити» управління ВАТ і дестабілізу-
вати економічну ситуацію на заводі, яка із приходом 
нового керівництва почала налагоджуватися». В.Цу-
куров стверджує, що це ретельно спланована акція. 
Тим часом заступник прокурора області Олександр 
Лівочка вважає, що Голову Правління «Точмашу» та 
його заступника затримали за вимагання хабара, 
саме за цим фактом і порушено кримінальну справу. 
«Деякі недобросовісні люди слово «рейдерство» ви-
користовують у своїх корисливих інтересах. Ніякого 
рейдерства не було, — переконаний О.Лівочка. — 
Збори акціонерів «Точмашу» ухвалили рішення про-
дати деякі приміщення, розташовані на території за-
воду»55.

52 http://donetsk.dn.ua/news_view.php?id=4641
53 Засновником фірми «Іліташ» називають нардепа 

від Партії Регіонів Ігоря Шкірю.
54 http://novosti.dn.ua/details/45535
55 Від хабара до рейдерства – один крок//Без 

Цензури. - № 5 (201), 1 лютого 2007.
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Незважаючи на своєрідність умов ведення біз-
несу в регіоні та специфіку «розподілу власності», 
Донецька область в економічному плані залишається 
одним із лідерів в Україні. Регіон є основним поста-
чальником металу, палива, продукції машинобуду-
вання і хімічної промисловості.

Як суб‘єкт зовнішньоекономічної діяльності До-
нецька область — одна з найпотужніших в державі. Її 
частка в загальному обсязі експорту перевищує 19%, 
імпорту — 7,7%.

Що стосується малого та середнього бізнесу, то 
місцева влада всіляко декларує підтримку розвитку 
цього сектору; облрадою навіть приймаються рі-
шення про введення в школах нового факультатив-
ного предмету «Ділова активність». 

В області розроблено регіональну стратегію 
розвитку малого та середнього бізнесу на 2007-
2010 роки, заходи якої спрямовано на подолання 
основних проблем повільного розвитку малого та 
середнього бізнесу. Серед проблем також варто на-
звати недостатній рівень партнерства між бізнесом, 
органами місцевого самоврядування та виконавчою 

владою; недостатню фінансово-кредитну підтримку 
підприємництва; низький рівень організованості 
сектора малого та середнього бізнесу в питаннях за-
хисту власних інтересів та низький рівень соціальної 
відповідальності та кваліфікації підприємців.

Отже, першочергові кроки на підтримку малого 
та середнього бізнесу робляться, але стверджувати, 
що вони приносять реальну допомогу підприємцям, 
поки що важко. 

Щодо інвестиційного клімату, то тут варто відзна-
чити, що в цілому інвестиційний капітал області поки 
що використовується не повною мірою. Не дивля-
чись на те, що надходження прямих іноземних інвес-
тицій в область у 2006 році були найвагомішими за 
останні роки, частка регіону в загальноукраїнських 
надходженнях не перевищила 6% за останній рік. У 
загальному обсязі іноземного капіталу в Україні на 
Донецьку область припадає лише 4%. Закордонні ін-
вестори і досі віддають перевагу столиці, де сконцен-
тровано більш як чверть всіх іноземних інвестицій.



Територія 21,8 тис. км2

Щільність населення 118 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 2564,7 тис. осіб

міське 1547,5 тис. осіб

сільське 1017,2 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Львів 735 тис. осіб

Кількість районів 26

кількість сільських районів 20

кількість районів у містах 6

Кількість міст 44

в т.ч. обласного підпорядкування 9

Кількість селищ міського типу 34

Кількість сільських населених 
пунктів

1850

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1928

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Неберикут Олександр, 
 керівник групи експертів
Дітчук Ксеня, 
Думан Василина, 
Сало Ольга, 
Стрелюк Ольга, 
Швець Ірина, 
Яремко Андрій 

Львівське представництво 
Громадянської мережі ОПОРА
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Таблиця 1. 
Вибори до обласної 
та міської рад (кіль-

кість мандатів 
у партій).

ВЛАДА І ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
У ВЛАДІ 

Львівська обласна рада (ЛОР)
Політична структура обласної ради, що сфор-

мувалася після виборів 2006 р., відображає тради-
ційні електоральні уподобання місцевих жителів та 
передвиборні очікування ключових політичних сил 
регіону — блоку «Наша Україна» та Блоку Юлії Тимо-
шенко. Гостра політична конкуренція між ними, що 
чітко проглядалася протягом усієї передвиборчої 
кампанії, загалом завершилася взаємовигідною 
«нічиєю». Порівняно з попередніми владними позиці-
ями цих двох сил цей паритет свідчить про зростання 
політичного потенціалу БЮТ в умовах активної про-
тидії з боку «Нашої України». Характеризуючи розпо-
діл мандатів у Львівській обласній раді між Виборчим 
блоком «Наша Україна» (ВБ «Наша Україна») і БЮТ, 
можна стверджувати, що перші набрали стільки 
голосів, скільки змогли, а другі — стільки, скільки їм 
залишили. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» і 
Українсь кий народний блок Костенка і Плюща, отри-
мавши в облраді по 10 мандатів, вкотре продемон-
стрували, що посідають свою окрему нішу в політич-
ному житті Львівщини і завжди можуть розраховувати 
на послідовну прихильність власного електорату. На 
хвилі Помаранчевої революції суперечливо-успіш-
ною виявилася перша спроба Громадянської пар-
тії «Пора» підкорити обласну раду — 9 мандатів та 
розуміння, що початкові очікування «Пори» були явно 
вищими, ніж можливості їх реалізувати. Показово, 
що партія «Реформи і Порядок» — союзник «Пори» 
на виборах у Верховну Раду — не отримала в облраді 
жодного мандату.

 
Голова ради — Сеник Мирослав Петрович
(ВБ «Наша Україна»).
Заступники: Левко Захарчишин (Пора), Микола 
Горинь (ВБ «Наша Україна»), Іван Денькович 
(БЮТ).
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Усталений формат партійних взаємовідносин 
в обласній раді визначився вже на початку її діяль-
ності — у процесі голосування за кандидатуру голови 
Львівської обласної ради. Тут, з одного боку, спосте-
рігалося порозуміння між міжфракційним об’єднан-
ням «Наша Україна», фракціями ГП «Пора», Партією 
промисловців та підприємців України та Україн-
ської Народною Партією (кандидатура Мирослава 
Сеника), по інший бік — БЮТ (кандидатура Михайла 
Сендака), і окремо — ВО «Свобода» (кандидатура 
Олега Тягни бока). Пообіцявши лояльним фрак-
ціям місця в керівництві Львівської обласної ради 
та посади голів постійних комісій облради, команда 
Олійника — Сеника у такий спосіб сформувала 
обласну коаліційну більшість (ВБ «Наша Україна», 
Пора, ПППУ, УНП, ситуативно БЮТ), яка й давала 
необхідний результат під час знакових голосувань у 
раді протягом 2006 р. (щодо висловлення недовіри 
Петру Олійнику, затвердження програми соціально-
економічного розвитку, оцінки звільнення чотирьох 
голів РДА, прийняття «Стратегії розвитку Львівщини 
до 2015 р.»).

Сеник Мирослав Петрович народився 2 листо-
пада 1957 р. в селі Кам’янки Тернопільської області. У 
1975 р. вступив на механіко-машинобудівний факуль-
тет Львівської політехніки. 1990–1992 рр. — голова 
Червоноградської міськради та виконавчого комі-
тету. У червні 1992 р. очолив регіональне відділення 
Фонду держмайна у Львівській області. З 1995 по 
2000 рр. — голова Личаківської райадміністра-
ції Львова. 2000–2001 рр. — директор департа-
менту житлового господарства міськради. 2001–
2004 р. — директор підприємства з ремонту та екс-
плуатації ліфтів «Ліфт-ЕКО». З лютого 2005 р. — пер-
ший заступник голови Львівської ОДА. 28 квітня 
2006 р. обраний головою Львівської облради. Полі-
тична орієнтація Мирослава Сеника досить мінлива 
(УРП, КУН, НСНУ), проте його партійний вибір завжди 
сприяв політичному зростанню.

Відтак перші кроки Мирослава Сеника здійсню-
валися відповідно з домовленостями щодо голосу-
вання за його кандидатуру на посаду голови облради. 
Внаслідок цього навіть виник невеликий скандал з 
обранням одразу трьох заступників голови ради, що 
суперечило Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні». Станом на сьогодні така структура 
президії облради (голова — НСНУ, заступники — БЮТ, 
Пора, ВБ «Наша Україна») є офіційно узаконеною. 
Окрім заступників, депутати також збільшили кіль-
кість постійних комісій облради — з 14 до 18: «БЮТ» 
і ВБ «Наша Україна» отримали по 6 комісій, УНП і ГП 
«Пора» — по 2, а ПППУ — 1.

Львівська обласна державна адміністрація 
(ЛОДА)

ЛОДА (насамперед в особі Петра Олійника) була і 
залишається центром впливу НСНУ на політичне життя 
в області. У цьому контексті можна констатувати пара-
доксальну ситуацію: доки ЛОДА буде залишатися під 
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контролем «Нашої України», доти НСНУ зберігатиме 
за собою статус політичної сили № 1 в області. І нав-
паки, доки «Наша Україна» матиме найвищий рейтинг 
суспільної підтримки на Львівщині, доти НСНУ посіда-
тиме домінуючі позиції в цій структурі. Загалом скла-
дається враження, що результати місцевих виборів на 
Львівщині задовольняють усіх суб’єктів політичного 
процесу, а тому зберігати статус-кво є взаємовигід-
ним інтересом. 

Голова ЛОДА — Олійник Петро Михайлович 
(ВБ «Наша Україна»).
Перший заступник — П’ятак Валерій Альберто-
вич.
Заступник — Федак Тарас Васильович (ВБ «Наша 
Україна»).
Заступник голови з питань соціальної політики — 
Пітко Ярослав Михайлович (ВБ «Наша Україна»).
Заступник голови з питань внутрішньої полі-
тики — Батенко Тарас Іванович (ВБ «Наша Укра-
їна»).
Заступник голови з питань агропромислового 
комплексу — Стефанишин Іван Миколайович 
(Народний блок Литвина).
Заступник голови з питань координації роботи з 
правоохоронними органами — Котик Зінон Дмит-
рович.

Петро Олійник. Народився 10 липня 1957 р. 
Отримав освіту гірничого інженера-економіста у Дні-
пропетровському гірничому інституті. До цього при-
значення працював народним депутатом України. 
Був обраний в окрузі № 125 — Сокальсь кий район 
та місто Червоноград на парламентських виборах 
2002 р. Під час президентської виборчої кампанії очо-
лював обласний виборчий штаб Віктора Ющенка. 

Валерій П’ятак. Січень 1992 — січень 2000 рр. — 
заступник генерального директора Львівського 
інституту менеджменту, директор ДП «Центр під-
тримки бізнесу — НьюБізнес»; січень 2000 — квітень 
2002 рр. — заступник міського голови м. Львова 
з питань економічного розвитку; травень 2002 — 
лютий 2005 рр. — начальник головного управління 
економіки Львівської облдержадміністрації; лютий 
2005 — березень 2005 рр. — в. о. заступника голови 
Львівської облдержадміністрації.

Ярослав Пітко. Травень 1993 — квітень 1998 рр. — 
заступник начальника управління народної освіти 
Львівської облдержадміністрації; травень 1998 — 
липень 2002 рр. — заступник голови Львівської 
обласної ради; липень 2002 — лютий 2005 рр. — 
завідувач відділу політико-гуманітарної роботи, 
начальник управління політико-правової роботи 
Львівської обласної ради; лютий 2005 — бере-
зень 2005 рр. — в. о. заступника голови Львівської 
облдержадміністрації.

Тарас Батенко. Листопад 1996 — лютий 1997 рр. — 
референт-спеціаліст І категорії інформаційно-
аналітич ного відділу облдержадміністрації; лютий 
1997 — травень 1997 рр. — радник з питань аналі-
тично-інформаційної роботи Львівської обласної 
ради народних депутатів; листопад 1999 — вере-
сень 2002 рр. — асистент кафедри політології філо-
софського факультету ЛНУ ім. І. Франка; вересень 

2002 — червень 2003 рр. — завідувач прес-служби 
відділу забезпечення роботи голови облдержадміні-
страції; червень 2003 — лютий 2005 рр. — заступник 
директора Інституту розвитку міста, м. Львів; лютий 
2005 — березень 2005 рр. — в. о. заступника голови 
облдержадміністрації.

Зінон Котик. 1991–1994 рр. — прокурор Львівсь-
кої області. Останні дев’ять років — старший викла-
дач кафедри кримінального права і процесу юридич-
ного факультету Львівського національного універ-
ситету імені І. Франка.

Львівська міська рада (ЛМР)
Результати виборів до Львівської міської ради 

відображають загальний рівень впливовості та 
популярності політичних партій у регіоні. Всі вони є 
пропрезидентськими (більшою чи меншою мірою) 
і репрезентують національно-демократичні сили, 
що виключає можливість конструктивної ідеологіч-
ної конкуренції. Зрештою, не ідеології і програми є 
предметом масових електоральних симпатій, а імідж 
та обличчя партій, що у всіх, як відомо, різні. Відтак 
у ЛМР нараховується 6 політичних сил, які отримали 
можливість втілити свої партійні ідеї в життя. Вічні 
союзники і конкуренти, ВБ «Наша Україна» і БЮТ, 
маючи 32 і 25 мандатів відповідно, залишили далеко 
позаду «Пору» (11 мандатів), «Свободу» (9), УНП (8) і 
ПРП (5). Ідучи на місцеві вибори окремо, ГП «Пора» і 
ПРП у сумі показали б непоганий результат — 16 ман-
датів. Хоча самостійний успіх «Пори», як новачка в 
партійній політиці, безсумнівно, є впевненішим. 

Згідно з офіційними результатами виборів до 
Львівської міської ради за блок «Наша Україна» про-
голосували 101 319 виборців (24,507 %), за БЮТ — 
79 178 (19,151 %), за ГП «Пора» — 33 325 (8,060 %), 
за ВО «Свобода» — 27 636 (6,684 %), за «Український 
народний блок Костенка і Плюща» — 24 622 (5,955 %) 
і за ПРП — 16 432 (3,974 %). Не підтримали жодну 
політичну силу 3,987 % виборців. Виборча квота ста-
новить 3 139 голосів за депутатське місце. Свої ман-
дати зберегли 27 міських депутатів, що становить 
1/3 кількісного складу ЛМР. У складі блоку «Наша 
Україна» — 16, БЮТ — 5, УНБ Костенка і Плюща — 4, 
ПРП — 2. 

Міський голова — Садовий Андрій Іванович.
Перший заступник міського голови — Одуха 
Микола Сергійович (ПППУ).
Заступник міського голови з гуманітарних 
питань — Косів Василь Михайлович.
Секретар міської ради — Квурт Володимир Лео-
нідович (ГП «Пора»).
Керуючий справами виконкому — Литвинюк 
Марта Василівна.

Андрій Садовий. 1997–2005 рр. — голова Ради, 
голова Правління ВАТ «Південьзахіделектромережбуд». 
З 2002 р. — голова Ради ЗАТ «Телерадіокомпанія 
“Люкс”». Засновник і голова правління громадської 
організації «Інститут розвитку міста», Голова нагля-
дової Ради культурно-мистецького Фонду ім. Митро-
полита Андрея Шептицького УГКЦ (2000–2002 рр.), 
член українсько-польської Капітули поєднан ня. У 
2003 р. обраний заступником Голови Ради Інсти-
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туту «Мости на Схід» (Польща). Протягом 1998–
2002 рр. був депутатом та головою комісії економічної 
політики Львівської міської ради. У 2004 р. ініціював 
створення громадського об’єднання «Самопоміч».

Обрання міським головою Львова Андрія Садо-
вого продемонструвало вміння останнього конвер-
тувати успіх визнаного громадського лідера у ста-
тус обраного мера міста, вдало абстрагуючись при 
цьому від партійної політики. Будучи членом «Нашої 
України», самовисуванець Андрій Садовий намагався 
мінімально позиціонувати себе в партійній площині 
протягом усього періоду передвиборчої кампанії і 
особливо після неї. Складається враження, що місь-
кий голова Садовий знайшов для себе найвигіднішу у 
всіх відношеннях політичну нішу — пропомаранчевий 
(у форматі 2006 р.) і позапартійний. 

 
Микола Одуха очолював підприємство «Львів-

водоканал», нині є членом Партії підприємців і про-
мисловців. Під час передвиборної кампанії Садового 
був залучений до роботи в штабі.

Василь Косів народився в 1973 р. у Львові. Закін-
чив Львівське училище прикладного декоративного 
мистецтва ім. Труша та Львівську Академію мистецтв. 
Працював художником-дизайнером видавництва 
«Мальті-М». Завідувач кафедри графічного дизайну 
Львівської національної академії мистецтв. Син екс-
нардепа Михайла Косіва.

Марта Литвинюк: 1986–1990 рр. — Інсти тут при-
кладних проблем механіки і математики  АН УРСР; 
технік, інженер; 1990–1993 рр. — Львівський медич-
ний інститут, інженер-програміст; 1993–1994 рр. — 
Львівсь ка торгово-виробнича державна фірма «Золо-
тий колос», інженер-програміст; 1994–1999 рр. — 
рекламно-видавнича фірма «Олір», інженер-про-
граміст; 1999–2003 рр. — Громадський благодій-
ний фонд «Фонд розвитку Львівщини», провідний 
спеціаліст з комп’ютерних мереж; 2003–2004 рр. — 
ВАТ «Південьзахіделектромережбуд», референт 
голо ви правління; 2004–2006 рр. — підприємство 
«Інсти тут розвитку міста», керуючий справами, 
відпо відаль ний секретар журналу «Місто. Поліс», 
член редколегії газети «Самопоміч».

Секретарем ЛМР обрали Володимира Квурта 
(ГП «Пора»), директора Львівської тютюнової 
фабрики та кума нового міського голови. У складі 
Львівської міської ради утворено 12 комісій, голо-
вами яких обрали:

Ігоря Микитина (член НРУ) — комісія депутатсь-
кої діяльності та законності;
Андрія Стецьківа (НСНУ) — комісія фінансів та 
планування бюджету;
Тараса Когута (НСНУ) — комісія економічної 
політики;
Тараса Криворучка (НРУ) — комісія землекорис-
тування;
Віктора Москалюка (БЮТ) — комісія архітектури, 
містобудування та охорони історичного середо-
вища;
Тараса Коця (БЮТ) — комісія комунального 
майна та власності;
Віру Лясковську (УНП) — комісія екології та при-
родокористування;

Василя Поповича (НСНУ) — комісія інженерного 
господарства, транспорту і зв’язку;
Степана Павлюка (ВО «Свобода») — комісія жит-
лової політики;
Володимира Оверка (БЮТ) — комісія медицини, 
освіти, науки і соціального захисту;
Маркіяна Іващишина (ГП «Пора») — комісія куль-
тури, дозвілля, туризму та промоцій;
Юрія Кардашевського (БЮТ) — комісія молодіж-
ної політики, спорту та оздоровлення.

Отже, партійна репрезентативність комісій 
виглядає таким чином: НСНУ — 5, БЮТ — 4, УНП — 
1, ВО «Свобода» — 1, ГП «Пора» — 1, ПРП — жодної.

Виконавчий комітет Львівської міської ради 
(13 осіб): Садовий Андрій Іванович, Квурт Володи-
мир Леонідович, Литвинюк Марта Василівна (керу-
ючий справами виконкому ЛМР), Одуха Микола 
Сергійович, Башук Віктор Петрович, Косів Василь 
Михайлович, Білоус Василь Петрович, Попов Олег 
Миколайович, Коропецький Михайло Мафтейо-
вич (директор ТзОВ СП «Сігма»), Ломакович Віта-
лій Афанасійович (голова правління «БМ Банку»), 
Павлів Андрій Петрович, Костик Володимир Степа-
нович (генеральний директор ТзОВ «Торговий центр 
«Привокзальний»).

Порівнюючи електоральні симпатії мешканців 
Львова в процесі голосування за партії, що пройшли 
до Львівської міської ради та балотувалися до Верхов-
ної Ради України, можемо спостерігати цікаву особ-
ливість: на всеукраїнському рівні виборці охочіше 
голосували за пропрезидентські партії, що згідно з 
прогнозами гарантовано потрапляли до ВР («Наша 
Україна» і БЮТ). Натомість ідеологічно близькі їм, 
але дрібніші чи нові партії (ВО «Свобода», ГП «Пора», 
ПРП, УНП), отримали меншу суспільну підтримку, що 
мало безпосередній вплив на їхні остаточні резуль-
тати. Проте на місцевому рівні львівський електорат 
виявив неабияку прихильність до менш потужних 
у всеукраїнському масштабі партій. Наприклад, за 
ВО «Свобода» у ЛМР львів’яни віддали вдвічі більше 
голосів, ніж за цю саму партію у ВР. Як свідчать 
результати, вдалою виявилася стратегія ГП «Пора», 
яка балотувалася до ЛМР самостійно (без ПРП), 
отримавши на свою підтримку вдвічі більше голосів, 
ніж ПРП. 

Райони Львівської області
Як і прогнозували, НСНУ та БЮТ лідирують прак-

тично в усіх списках до районних рад Львівської 
області. У Бродівському, Городоцькому, Яворівсь-
кому, Буському, Миколаївському, Жидачівському, 
Стрийському та Дрогобицькому районах найбільшу 
кількість голосів набрала «Наша Україна», а в Сколівсь-
кому, Турківському та Самбірському — БЮТ. Най-
більше депутатів від «Нашої України» є в Жидачівсь-
кій районній раді (50 %).

Крім двох визнаних лідерів, високий рівень про-
хідності показали ГП «Пора», Український народний 
блок Костенка і Плюща, ВО «Свобода», ПРП. У всіх 
міських радах міст обласного підпорядкування своїх 
депутатів мають політична партія «Народний Союз 
“Наша Україна”», Блок Юлії Тимошенко, Громадянсь ка 
партія «Пора».
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Нетрадиційно на загальному тлі проголосували 
виборці Мостиського району. Найбільшу кількість 
голосів мешканці Мостищини віддали Партії про-
мисловців і підприємців України (ПППУ), посунувши 
«Нашу Україну» та БЮТ відповідно на друге та третє 
місця. 

Неочікуваним у Яворові стало проходження до 
районної ради Народного блоку Литвина та партії 
«Відродження». Чи не найбільше голосів виборців, за 
попередніми даними, блок Литвина здобув у Турці — 
1 038 голосів. До Турківської районної ради ця полі-
тична сила йде на третьому місці після БЮТ і «Нашої 
України».

Борислав — єдине місто в області, де депутатами 
міської ради стали представники Республіканської 
Християнської партії.

У Стрийській і Винниківській міській раді по два 
мандати отримали представники Партії регіонів.

Зважаючи на те, що жорсткого ідеологічного 
проти стояння між пропомаранчевими силами 
(зразка 2004 р.) не було, передвиборча конкуренція 
і подальший процес партійних взаємовідносин базу-
вався на ситуативних протиріччях чи порозуміннях, 
що диктувалися умовами конфлікту персональних чи 
групових бізнес-інтересів. 

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД

Незважаючи на одноосібне домінування в області 
помаранчевої (у форматі 2004 р.) команди, спосте-
рігається перманентне протистояння між різними 
рівнями влади. Основними причинами цього проти-
стояння є не ідеологічні розбіжності, а знову ж таки 
конфлікт групових чи персональних бізнес-інтересів 
і боротьба за політичний вплив.

Ситуативна напруженість взаємовідносин між 
обласною державною адміністрацією та обласною 
радою бере свій початок ще від моменту формування 
губернаторської команди, одразу ж після перемоги 
Віктора Ющенка на президентських виборах. Знехту-

вавши попередніми домовленостями з «помаранче-
вими» союзниками, новий губернатор (Петро Олій-
ник) почав формувати команду виключно під себе. 
Власне, тоді розгорівся з новою силою конфлікт між 
Петром Олійником та тодішнім головою облради 
Михайлом Сендаком. Водночас зароджується нове 
протистояння — Олійник (або ж НСНУ) проти БЮТ. 
Відтак, Петро Олійник став одним із перших губер-
наторів у «помаранчевій» Україні, який був звинува-
чений політичними опонентами, причому «помаран-
чевими», у використанні адмінресурсу. Аналогічні 
звинувачення у бік губернатора лунали і впродовж 
виборчої кампанії 2006 р. Проте після виборів Петро 
Олійник вкотре підтвердив свій статус регіонального 
лідера, сформувавши де-факто в облраді лояльну 
більшість на чолі з Мирославом Сеником. Петрові 
Олійнику до останнього часу вдавалося послаблю-
вати опозицію, яку він часто-густо сам для себе і 
визначав. За винятком малочисельної, проте послі-
довно опозиційної «Свободи».

Що стосується взаємовідносин на рівні «мер — 
рада», то тут все виглядало набагато спокійніше. 
Реальної опозиції до А. Садового у Львівській міській 
раді на сьогодні так і не існує. Перманентні конфлікти 
виникають з БЮТ, проте у «проштовхуванні» важливих 
для міста питань позиція депутатів є одностайною, і 
цей позитив можна зарахувати на користь міського 
голови, з його вмінням мобілізувати політичні сили 
на досягнення позитивного для себе результату. 

У листопаді 2006 р. несподівана публічна актив-
ність Громадянської партії «Пора» з цілеспрямо-
ваною критикою на адресу А. Садового змусила 
ба гатьох експертів говорити про початок форму-
вання депутатської опозиції до міського голови. 
Проте в контексті довготривалої та взаємовигідної 
співпраці Садового і «Пори» таку різку зміну пове-
дінки з боку останньої було влучно охарактеризо-
вано як поява опозиції «за домовленістю». Міському 
голові було б зручніше мати «кишенькову» опозицію, 
що посяде вільну нішу, замість очікування, коли БЮТ, 
претендуючи на цю нішу, перетвориться на реальну 
опозицію. Проте на тому все й закінчилося — і роз-

№ Назва партії/блоку
112 ТВО 113 ТВО ЛМР

голоси % голоси % голоси % 

1. Блок «Наша Україна» 61 433 34,04 85 428 34,66 101319 24,51

2. Блок Юлії Тимошенко 50 018 27,72 68 267 27,69 79178 19,15

3. «Громадянський блок Пора-ПРП» (Гро-
мадянська партія «Пора» –  у ЛМР)

13 148 7,28 18 358 7,44 33325 8,06

4. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 5 601 3,10 8 382 3,40 27636 6,68

5. «Український народний блок Костенка і 
Плюща»

7501 4,15 9 453 3,83 24 622 5,95

6. «Громадянський блок Пора-ПРП» (Партія 
«Реформи і порядок» – у ЛМР)

13 148 7,28 18 358 7,44 16432 3,97

Таблиця 2. 
Голосування мешканців міста 

за партії, які пройшли до Вер-
ховної Ради України  та Львівсь-

кої міської ради (ЛМР).
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мови, і справи. А міський голова і депутати й надалі 
продовжують грати в одні ворота. Хоча можна очі-
кувати, що тема опозиції за домовленістю ще буде 
мати продовження.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
«ЦЕНТР — РЕГІОН»

У взаємовідносинах з Києвом місцеві політичні 
еліти прагнуть одного — щоб їм не заважали. Взаємо-
відносини відбуваються на рівні лобіювання інтересів 
Львова у центрі (як правило, непублічно). Про ціле-
спрямоване прагнення сформувати у Києві львівське 
середовище загальнодержавного впливу ведуться 
лише розмови. Тому в Києві немає «львівських» на 
кшталт «донецьких» чи «дніпропетровських», проте є 
впливові представники Львівщини, які у разі потребі 
лобіюють ті чи інші інтереси львівського політикуму.

Так, у списках політичних партій до Верховної 
Ради України львів’яни були представлені так:

Партія регіонів: Тарас Чорновіл (№ 4), Ганна 
Герман (№ 106) — у минулому журналістка, а згодом 
речник В. Януковича.

Опозиційний блок «Не Так!»: Ігор Шурма (№ 22), 
Ігор Гайдучок (№ 85), відомий як генеральний дирек-
тор ТЗоВ «Львівський медичний інститут», Андрій 
Карпінський (№ 248) — безробітний.

Блок Наталії Вітренко: Тарас Козак (№ 15), Олег 
Сало (№ 24).

Комуністична партія України: Олександр Голуб 
(№ 7), Олександр Калинюк (№ 57), Юрій Ткаченко 
(№ 102) — інженер, Вадим Збєрігаєв (№ 134) — 
робітник.

Виборчий блок «Наша Україна»: Руслана 
Лижичко (№ 5), Юрій Ключковський (№ 16), Василь 
Куйбіда (№ 17) — екс-мер Львова, Оксана Білозір 
(№ 19), Володимир В’язівський (№  48), Олександр 
Горошкевич (№ 58) — генеральний директор Держав-
ного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», 
Ярослав Кендзьор (№ 59), Антон Ружицький (№ 63), 
Степан Давимука (№ 88), Іван Гаврилюк (№ 93), Юрій 
Криворучко (№ 117) — народний депутат, Микола 
Пшевлоцький (№ 150) — начальник Львівського 
обласного головного управління земельних ресур-
сів, Зеновій Гузар (№ 180), Ярослав Пітко (№ 330) — 
заступник голови Львівської обласної державної 
адміністрації, Андрій Парубій (№ 353) — заступник 
голови Львівської обласної державної адміністрації, 
Валерій Калинюк (№ 404) — директор ТзОВ «Тор-
Плюс».

Блок «Пора–ПРП»: Тарас Стецьків (№ 4), Олег 
Бас (№ 79) — помічник-консультант народного депу-
тата України, Сергій Смірнов (№ 131) — заступник 
головного редактора «Львівської газети», Володи-
мир Кітур (№ 170) — директора ТзОВ «Сінко», Олег 
Сорочкін (№ 180) — викладач Львівського держав-
ного інституту новітніх технологій та управління ім. 
В’ячеслава Чорновола.

Блок Юлії Тимошенко: Андрій Шкіль (№ 13), 
Степан Курпіль (№ 36), Петро Малех (№ 161) — 
голова правління Закритого акціонерного товариства 
«Фірма “Львів-Петроль”», Василь Семен (№ 187) — 
приватний підприємець, Галина Паніот (№ 366) — 

аспірант факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. 
Івана Франка, Людмила Козак (№ 416) — львівська 
пенсіонерка.

Народний блок Литвина: Володимир Снітин-
ський (№ 80) — ректор Львівського державного 
аграрного університету.

Соціалістична партія України: Мико ла Криво-
ручко (№ 176) — заступник начальника Львівської 
митниці, Володимир Скіра (№ 227) — доцент Націо-
нального університету «Львівська політехніка», Ігор 
Грищук (№ 312) — директор ТзОВ «РІО-МІСТ», Сергій 
Козолуп (№ 373) — фінансовий консультант приват-
ного підприємства «Західспецсервіс».

Український народний блок Костенка та 
Плюща: Олекса Гудима (№ 13), Степан Хмара 
(№ 15), Дмитро Павличко (№ 25) Богдан Соко-
ловський (№ 27), Юрій Кужелюк (№ 38), Михайло 
Батіг (№ 45), Геннадій Стасюк (№ 80), Лариса Федо-
рів (№ 94), Віра Лясковська (№ 117), Валерій Джунь 
(№ 143) — доцент кафедри філософії Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, Воло-
димир Кадушкевич (№ 152) — голова правління 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвес-
тиційна компанія “Комфорт-Інвест”», Ярослав Тим-
чак (№ 167) — доцент кафедри олімпійського і про-
фесійного спорту Львівсь кого державного інституту 
фізичної культури, Ігор Гавришкевич (№ 196) — 
директор ЛКП «Музей-заповідник “Личаківський 
цвинтар”», Григорій Дробенко (№ 199) — директор 
Центру регіонального розвитку Львова, Володимир 
Гірняк (№ 202), генеральний директор ТзОВ «Юри-
дично-інвестиційна компанія “Правосвіт”», Олег 
Яськів (№ 206), Іван Парійчук (№ 209) — заступник 
начальника управління соціальної та гуманітарної 
роботи Львівської обласної ради, Володимир Сав-
рук (№ 217) — директор ТзОВ «Рейдер», Звенислава 
Мамчур (№ 219) — проректор з науково-педагогіч-
ної та виховної роботи ЛНУ ім. Івана Франка, Андрій 
Кондрат (№ 220) — директор приватного підприєм-
ства «Компанія “Терра-Захід”», Ігор Шукель (№ 44) — 
доцент Національного Лісотехнічного університету.

«ЕКО+25 %»: Мирон Янків (№ 3) — екс-губер-
натор Львівщини, Петро Димінський (№ 9) — почес-
ний президент ФК «Карпати», Юрій Шведа (№ 25), 
Ігор Ковальчук (№ 31) — головний лікар Львівського 
державного онкологічного лікувально-діагностич-
ного центру, Андрій Юраш (№ 33) доцент ЛНУ ім. 
Івана Франка, Олег Штангрет (№ 46) — помічник 
начальника ГУ МНС України у Львівській області, 
Антоніна Ященко (№ 50) — професор Львівського 
національного медичного університету ім. Данила 
Галицького, Оксана Колодрубець (№ 60) — власний 
кореспондент Радіо «Ера», Андрій Нагірний (№ 72), 
Микола Флерчук (№ 84), Ігор Матвійчук — № 88.

З переліку цих прізвищ можна виокремити тих, 
хто більше за інших може впливати на львівську полі-
тику чи бути об’єктом її впливу:

Тарас Чорновіл (депутат ВР, Партія регіонів). 
З одного боку, його публічна діяльність може бути 
детонатором суспільного обурення та мобілізації 
львів’ян, з іншого — він є одним із найвпливовіших 
львів’ян в Україні і потенційно одним із найефектив-
ніших лобістів інтересів Львова. Проте зараз він не 
виконує очікуваних від нього функцій.
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Василь Куйбіда (депутат ВР, блок «Наша Украї на»). 
Довголітній досвід керування Львовом та представ-
лення інтересів міста у всеукраїнському масштабі дало 
можливість Куйбіді налагодити тісні взає мо зв’язки з 
багатьма впливовими особами в Украї ні, насамперед 
у Києві. Він є надзвичайно цінною особою для Львова 
в контексті лобіювання його інтересів.

Тарас Стецьків. Депутат Верховної Ради 
чо тирьох скликань, політик Стецьків вже має багато-
літній досвід лобіювання інтересів Львова на найви-
щому державному рівні (у межах свого впливу). Незва-
жаючи на провал блоку «Пора–ПРП» на виборах до ВР, 
він залишається популярною фігурою в місті і одним 
з ключових представників помаранчевої (зразка 
2004 р.) еліти в Україні.

Андрій Шкіль (депутат ВР, БЮТ). Без сумніву, 
політик всеукраїнського масштабу, один із публічних 
лідерів БЮТ. Приналежність до опозиційної політич-
ної сили, яка динамічно розвивається, свідчить про 
те, що він ще довго буде залишатися впливовою пер-
соною в Києві, а тому буде затребуваним у львівсь-
кому політикумі.

Олексій Радзієвський у жовтні — листопаді 
2006 р. здійснив поїздку містами обласного підпо-
рядкування у Львівській області, у режимі консульта-
цій спілкувався з міськими головами, обіцяючи під-
тримку при розв’язанні місцевих проблем. Має мож-
ливості лобіювати конкретні інтереси регіону.

Володимир В’язівський (НСНУ), часто при-
сутній на сесіях обласної ради, підтримує системну 
комунікацію з політикумом регіону. У рамках прове-
дення звітно-виборчих конференцій партії відвідав 
районні центри Львівської області. 

В області працюють приймальні НСНУ та БЮТ.
Потужність локального впливу львівського 

політикуму дуже часто визначається (взаємо)-
залежністю від груп чи осіб, сильних фінансово, 
політично або організаційно на вищому територі-
альному рівні (як правило, київському). Тому Львів 
у всеукраїнському масштабі, як правило, є об’єк-
том політичного впливу, і відповідно, найбільша 
спокуса для місцевих політичних лідерів — управ-
ляти Львовом, який стане повноцінним суб’єктом 
політичного впливу, що автоматично гарантує для 
місцевої еліти загальнодержавний політичний 
і/або бізнесовий авторитет та відповідні дивіденди. 
Після помаранчевої революції політична залеж-
ність регіону від Києва значно зросла — починаючи 
від кадрової політики і закінчуючи прийняттям важ-
ливих (у загальнодержавній кон’юнктурі) рішень. 
Загалом варто зазначити, що аж надто багато для 
львівських «нашоукраїнців» (як основної провлад-
ної сили) важить розвиток подій у Києві. Буде 
самостійним політичне позиціонування рухівців чи 
ні — вирішують у столиці. Буде Олійник губерна-
тором чи не буде — залежить від волі Президента. 
Розколеться НСНУ на «опозиціонерів» і «коаліціан-
тів» чи змінить свій формат — знову ж, означатиме і 
для місцевих нашоукраїнців дуже багато. Тому ста-
більність НУ (і колишньої помаранчевої команди 
у цілому) у Львові — дуже невисока. Один сигнал 
«згори» — і ситуація може змінитися кардинально. 
Але це стосується насамперед вершини політич-
ного айсберга Львівщини.

В умовах політичної нестабільності в Києві най-
більш стабільною у Львові видається позиція А. Са-
дового, який, сформувавши собі імідж політично 
незаангажованої персони, мав можливість про-
демонструвати свою принциповість та стійкість щодо 
вирішення «тарифної проблеми» у протистоянні з 
«важкою політичною артилерією» (Ю. Тимошенко).  

Через місяць після виборів Львівські ЗМІ почали 
говорити про те, що у Верховній Раді найближчим 
часом можуть створити групу «Львів», яка б представ-
ляла інтереси львівського регіону, що практикува-
лося у Верховній Раді ІV скликання, проте ворожість 
між політичними партіями, опозиційність «Нашої 
України» та БЮТ до Партії регіонів, до яких входять 
представники львівського регіону, не дозволила вті-
лити цей проект у життя, і тому львівський регіон офі-
ційно не має своїх лобістів у Верховній Раді і дотепер. 
На даному етапі львівський регіон найбільше спів-
працює з Секретаріатом Президента України.

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 
 
Функціонування політичних еліт в області можна 

означити як процес «бродіння». Це пов’язано з 
помаранчевим (у форматі 2004 р.) забарвленням та 
чітко вираженою пропрезидентською орієнтацією 
представників місцевої еліти, внаслідок чого полі-
тична конкуренція на ґрунті партійних ідеологій як 
така відсутня. Доцільніше говорити про загострення 
конфлікту бізнесових інтересів, який набуває свого 
логічного завершення в політичній площині. Відтак 
характерною ознакою формування політичної еліти в 
регіоні є динамічне зростання частки представників 
бізнесу у владі та політиці в цілому. Прикладом тут 
слугує Львівська міська рада, яка, за оцінками самих 
депутатів, на 70 % представлена бізнесменами. Це 
найвищий показник за роки незалежності. На сьо-
годні місцевій владі вдалося внести лише косметичні 
зміни в процес міжсекторної комунікації, що принци-
пово не змінює усталених політично-владних тради-
цій. Змінилися лише політичне обличчя верхівки міс-
цевої влади. 

Після виборів почалася масова боротьба за владу, 
що на деякому рівні спостерігається й зараз. Старі 
політичні фігури, переважно, перейшли в опозицію або 
відійшли від публічної політики. Це Любомир Буняк, 
колишній мер Львова, який ще навіть за мерства 
Андрія Садового судився з мерією за крісло голови 
міста, не визнаючи свою відставку. Також він судився 
з Львівською міською радою за те, що та не виплатила 
йому зарплати мера за кілька місяців його діяльності. 
Проте ці судові позови були нерезультативними і він 
втратив свій політичний вплив. 

Загалом політичні еліти регіону концентру-
ються навколо традиційних точок впливу: Львівська 
обласна державна адміністрація, Львівська обласна 
рада та Львівська міська рада. Всі ці структури 
репрезентовані так званою помаранчевою (зразка 
2004 р) командою — головним чином блоком «Наша 
Україна», публічним уособленням якого є Петро 
Олійник (голова ЛОДА), Тарас Батенко (заступник 
голови ЛОДА), Мирослав Сеник (голова ЛОР), Олег 
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Мандюк (голова фракції НСНУ у облраді), Андрій 
Парубій (депутат ЛОР), Василь Трач (голова фракції 
НСНУ у міській раді), Зіновій Сірик (депутат ЛМР), 
Андрій Стецьків (депутат ЛМР).

На статус місцевої еліти претендують також 
представники інших політичних сил: Іван День-
кович (БЮТ, заступник голови ЛОР), Степан Кур-
піль (БЮТ, депутат ЛОР), Михайло Сендак (БЮТ, 
депутат ЛОР), Юрій Гудима (голова фракції БЮТ у 
ЛМР), Олег Тягни бок (голова ВО «Свобода», депу-
тат ЛОР), Ірина Фаріон (ВО «Свобода», депутат 
ЛОР), Василь Павлюк (голова фракції ВО «Сво-
бода» у ЛМР), Олекса Гудима (УНП, депутат ЛОР), 
Юрій Кужелюк (голова фракції УНП у ЛМР), Богдан 
Козак (голова фракції УНП у ЛОР), Андрій Рожня-
товський (ГП «Пора», депутат ЛОР), Маркіян Іващи-
шин (ГП «Пора», депутат ЛМР), Володимир Квурт 
(ГП «Пора», секретар ЛМР), Петро Адамик (голова 
фракції ГМ «Пора» у ЛМР), Роман Дудич (голова 
фракції ПППУ у ЛОР), Олег Бас (голова фракції ПРП 
у ЛМР), Олексій Радзієвський (голова Партії регіо-
нів на Львівщині), Євген Таліпов (голова Львів-
ського обласного комітету СПУ).

Вже більше року триває поступовий процес фор-
мування «команди Садового». Сюди вже зараз можна 
віднести Миколу Одуху, Василя Косіва, Володимира 
Квурта, Марту Литвинюк, Олега Синютку (директор 
департаменту економічної політики), Олега Бере-
зюка (директор департаменту «Адміністрація міського 
голови»).

У Львівській міській раді V скликання з’явилася 
нова політична сила, яка, отримавши владний статус 
(як у Львові, так і в районах області), має можливість 
реалізовувати свої політичні та бізнесові амбіції в 
якості «нової» політичної еліти. Це Громадська партія 
«Пора». Головою ЛМО ГП «Пора» став Маркіян Іващи-
шин, а головою фракції у Львівській міській раді — 
Петро Адамик. Дружні взаємовідносини «Пори» з 
міським головою посилюють впливовість та вагу цієї 
партії в місті, хоча про перспективи її подальшого 
успішного існування доречно буде говорити лише у 
випадку позитивного вирішення численних персо-
нальних конфліктів, які існують як на рівні Києва, так і 
у львівській міській та обласній організаціях. 

На обласному рівні, тобто у Львівській обласній 
раді та адміністрації, домінуючою залишається про-
президентська помаранчева еліта на чолі з губерна-
тором області Петром Олійником, який, попри пер-
манентні скандали навколо його персони, і надалі 
залишається ключовим політичним гравцем на 
Львівщині.

При характеристиці еліт на Львівщині не можливо 
оминути прізвищ потужних місцевих олігархів, які 
здійснюють безпосередній вплив на суспільно-полі-
тичні та бізнесові відносини в регіоні:

Петро Димінський — одна з найвпливовіших 
осіб у Західній Україні, бізнесмен, почесний пре-
зидент ФК «Карпати», народний депутат від Львів-
щини. На сьогодні — позафракційний. До того пере-
бував у фракціях «Нашої України», Партії регіонів, 
«ЕКО+25 %». У 90-х рр. очолював ряд комерцій-
них структур, був головою спостережної ради 
НПК «Галичина», але згодом свій пакет він та Ігор 
Єремеєв продали «Привату».

Петро Писарчук — 1986–1989 рр. — заступник 
начальника, начальник цеху Львівського ізоляційного 
заводу. 1989–1990 рр. — на партійній роботі. 1990–
1991 рр. — головний інженер, віце-президент 
АТ «Галичина». 1992–1993 рр. — президент 
ТОВ МП «Лаваз». У 1993 р. створив на абсолютно 
нових засадах товариство «АЙПІЄ–Л» і, поступово 
набираючи обертів, у 1996 р. розпочинає реаліза-
цію нового проекту, котрий нині відомий львів’янам 
як Торгово-виробничий комплекс «Південний». З 
2002 р. — народний депутат України IV і V скликань. 
Був членом фракції СДПУ (о), з 2004 р. — у фракції 
Партії регіонів. Писарчук був найбагатшим канди-
датом на посаду міського голови у 2006 р. Офіційна 
сума його доходів становить 1 мільйон 456 тисяч 
345 гривень і 82 копійки.

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ 

Зважаючи на те, що Львівщина є помаранчевою 
(у форматі 2004 р.), за своїм домінуючим політичним 
забарвленням та партійними орієнтаціями, політич-
ний плюралізм є стабільною формою співіснування 
партій та політиків на місцевому рівні. Конкуренція 
за бізнесові та політичні інтереси між представни-
ками помаранчевих партій змушує їх виступати як 
само достатні суб’єкти суспільних взаємовідносин, 
які шукають балансу інтересів в умовах множин-
ності позицій, потреб та цілей. Плюралізм є взаємо-
вигідною потребою для ключових політичних сил 
області.

НСНУ
Рейтинг у партії в області досить високий, незва-

жаючи ні на що (так склалося історично), і це її рятує. 
Саме тому перед виборами в доволі аморфне утво-
рення вдалося залучити чимало політиків з відмими 
іменами, впізнаваними обличчями та стабільними 
прибутками. Ще один чинник, який сприяє діяль-
ності львівської «Нашої України» — те, що вона і в 
області, й місті при владі. І якщо з рейтингом рано 
чи пізно справи таки погіршаться, то з цим чинни-
ком, здається, усе гаразд. Симпатія Віктора Ющенка 
до Петра Олійника гарантує йому стабільну роботу 
в ОДА. Попри позірну перевагу НСНУ над усіма 
іншими, блок мусить зважати на свої дрібні частини. 
Бо якщо в обласній раді представники НСНУ можуть 
не зважати ні на кого і не боятися розколу у фрак-
ції (це результат вигідного розподілу списку під час 
виборів), то в міській раді є доволі багато рухівців, 
та ще й депутатів із великим досвідом і відомими у 
Львові прізвищами. Тому принаймні на позицію НРУ 
доводиться зважати. Як доводиться враховувати і 
наявність кількох груп у самій НСНУ. Загалом, зва-
жаючи на те, наскільки строкатою є основна партія 
блоку і які серйозні суперечності виникали між части-
ною членів НСНУ та рухівцями перед виборами (осо-
бливо щодо виборів міського голови), доволі дивно, 
що блок досі не випродукував жодного масштабного 
публічного конфлікту місцевого рівня. Частково це 
можна пояснити згаданими вже чинниками влади і 
рейтингу. Але їх, мабуть, не вистачило б, якби ще й не 
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специфіка співіснування депутатів-«нашо українців» 
у міськраді та облраді. 

БЮТ
Міська організація БЮТ і її форпост — фракція у 

міськраді — не претендують на опозиційність, ситуа-
тивно домовляються з іншими групами, зокрема із 
«Нашою Україною», і не мають серйозних проблем 
із міським головою Андрієм Садовим. Натомість 
обласна організація БЮТ усе намагається створити 
опозиційну більшість в облраді, воює з «Нашою 
Україною» і постійно завдає прикрощів губернатору 
Петру Олійнику. І це при тому, що і губернатор, і мер 
є членами НСНУ, якщо не друзями, то, принаймні, 
доволі близькими людьми. Така неузгодженість 
була закладена ще під час формування списків на 
місцевих виборах, а пізніше загострилася в період 
побудови відносин між членами фракцій. Фракцію 
БЮТ у міськраді не назвеш однорідною чи моноліт-
ною, але дисципліна тут чи не найжорсткіша серед 
усіх фракцій міської ради. Керівництво практично 
не має проблем із вільнодумством, а отож може 
вільно реалізовувати власні плани, зокрема й у сто-
сунках із колегами-депутатами чи виконавчою вла-
дою міста. Щоби зрозуміти причину такої ситуації, 
достатньо поглянути на персональний склад фрак-
ції. Це або бізнесмени (переважно з громадського 
об`єднання «Крок»), або маловідомі менеджери чи 
освітяни. У фракції фактично немає відомих пріз-
вищ, якщо говорити про політиків. Відомі прізвища 
належать бізнесменам, як-от, наприклад, представ-
нику того ж «Кроку» Михайлові Мужилівському чи 
директору ринку «Шувар» Романові Федишину. Тож, 
по суті, у фракції просто немає кому створювати 
внутрішню опозицію, оскільки немає як політиків, 
здатних повести за собою у критичних ситуаціях, 
так і тих, кого вони могли би вести. Як і немає тих, 
хто би міг порівнятися з представниками «Кроку» 
ресурсами, що дали б змогу впливати на депута-
тів іншими методами. Фактично всіх конкурентів за 
контроль над міською організацією (а заодно й тих, 
хто міг би бути ненадійним) Мужилівський і ком-
панія позбулися ще до виборів. Була відсунута (за 
активного сприяння голови ЛОО БЮТ Івана День-
ковича) колишня голова міської організації Емілія 
Подляшецька, а натомість прийшов сам Михайло 
Мужилівський. Від Тимошенко відсунули і значно 
серйознішого конкурента — Петра Димінського, з 
яким воювати, зважаючи на наявний ресурс, було б 
дуже важко. Не втрималися у БЮТ і занадто активні 
«перекинчики» з «Нашої України» Олег Канівець 
та Роман Гайдучок. Як наслідок, «Крок» став не 
лише фінансовим, але й управлінським центром 
ЛМО БЮТ. А Михайло Мужилівський ще й одним із 
її найвпізнаваніших облич. 

ГП «Пора»
Конфлікт між депутатами від «Пори» почався 

одразу після виборів, однак публічно виявляється не 
так часто. Лише раз можна було звернути увагу на 
непорозуміння між двома частинами жовтої фракції 
в облраді — коли на заступника голови ради пре-
тендували одночасно Андрій Рожнятовський і Левко 
Захарчишин. З’ясувалося, що Захарчишина підтри-

мує п’ятеро однопартійців, а Рожнятовського — лише 
четверо. Схоже, та неузгодженість є лише елемен-
том значно ширшого конфлікту, який поволі роз’їдає 
партію і не дає їй активно й ефективно працювати, — 
конфлікту між двома групами, одну з яких можна 
умовно назвати «групою Малярчука», а іншу — «гру-
пою Захарчишина». І, здається, розділили їх не якісь 
ідеологічні розбіжності (хоча вони також наявні), а 
банальна боротьба за владу й особисті образи. Якщо 
спробувати у загальних рисах описати ситуацію, то 
зі стратегічних проблем партії дві групи розділила 
лише одна суттєва проблема: ставлення до голови 
ЛОДА Петра Олійника, себто провладність чи опо-
зиційність партії на обласному рівні. У будь-якому 
разі, суперечка про те, хто ж саме є «узурпатором», 
наразі завершилася появою ознак, характерних для 
партій, що перебувають на межі розвалу: в обласній 
раді «Пору» представляють дві групи, які ніяк не узго-
джують між собою дій, а партійні збори представники 
однієї частини керівництва ЛОО намагаються прово-
дити без участі прихильників іншої частини. 

У міської організації «Пори» — зовсім інші про-
блеми. Якихось руйнівних конфліктів (суперечності 
з деякими представниками ЛОО партії міських керів-
ників особливо останнім часом не непокоять) в ЛМО 
не спостерігається. Якось дивно не відбувся очіку-
ваний конфлікт між «політиками» і «бізнесменами» у 
фракції «Пори» в міськраді. Щоправда, цьому також 
можна знайти пояснення: аж надто багато в ній «полі-
тиків», які є одночасно «бізнесменами». А от справж-
ньою незручністю ста ла для міської «Пори» аж надто 
лояльна протягом певного часу позиція щодо міського 
голови. Загалом вона не дивна, адже «Пора» стала 
першою партією, яка офіційно підтримала Андрія 
Садового як кандидата в мери. До того ж, більшість 
депутатів — або куми, або старі знайомі міського 
голови. Однак заявити про себе в інформацій ній ніші 
з заявами провладного характеру навряд чи було б 
для «Пори» виграшним. Не було суттєвих конфліктів і 
між фракціями в міськраді, які можна було б викорис-
тати як інформаційні приводи. 

ВО «Свобода»
Не маючи можливості кардинально вплинути на 

губернаторську долю, «свободівці» надумали ство-
рити «тіньову» облдержадміністрацію одразу після 
того, як Верховна Рада мала ухвалити закон про опо-
зицію. Що таке тіньовий кабінет на рівні області ска-
зати важко, адже на відміну від уряду чи Верховної 
Ради облдержадміністрація не продукує доленосних 
для країни рішень, а працює в умовах створеного для 
неї правового поля. Зрештою, для опозиції важливий 
будь-який привід, аби про неї не забували. Неприми-
ренність антиолійниківців радше схована у передчутті 
наступних виборів. Кожна свіжа атракція — це PR, 
який ніколи не буває зайвим. Якщо БЮТ, маючи у Києві 
«популярного лідера», може бути спокійним за свої 
рейтинги, то «Свобода» зобов’язана підтримувати її 
будь-якою ціною. Тим більше, що ідеї різноманітних 
«правиць» вже давно витають на українському полі-
тичному небосхилі. Тому можна дати стовідсоткову 
гарантію, що аналогічно від діянь БЮТ і «Свободи» 
потерпали б і Янків, і Сендега, і Куйбіда, і будь-хто 
інший. З наближенням нових виборів все більше з`явля-
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тиметься опозиціонерів до діючої в області влади. Але 
місце національно стурбованого опозиціонера № 1, з 
усіма перевагами, що звідси виникають, у свідомості 
електорату міцно закріпиться за «Свободою» (якщо не 
рахувати БЮТ як опозицію № 1 на загальнодержав-
ному рівні). 

УНП
Після відвідин Львова лідером партії Юрієм Кос-

тенком з’ясувалося, що партія насправді поділена як 
мінімум на два табори — на прихильників блокування 
з провладними силами на Львівщині, тобто «Нашою 
Україною», та прихильниками об’єднання з місцевою 
опозицією, тобто БЮТ та «Свободою». Протиріччя в 
обласному осередку партії почалися тоді, коли в орга-
нізації порушилася рівновага: «уенпісти» не потра-
пили до Верховної Ради, програли вибори міського 
голови Львова, а до обласної та міської ради привели 
відповідно 10 та 9 осіб, що свідчить про неможливість 
провадити самостійну політику в органах місцевого 
самоврядування (одна особа в обласній раді згодом 
перейшла в БЮТ — відтак, кількість обранців у місь-
кій та обласній раді від УНП зрівнялася). 

Черговим свідченням внутрішнього конфлікту 
в партії стало рішення Олекси Гудими зняти з себе 
повноваження керівника фракції в облраді (листо-
пад 2006 р.) на знак протесту проти дій лідера партії 
Юрія Костенка щодо створення «правиці» без БЮТ та 
ВО «Свобода». Логічним фіналом цих подій став 
перехід Гудими до фракції БЮТ в обласній раді.

12 березня 2007 р. керівники регіональних партій-
них осередків та фракцій у місцевих і обласних радах 
блоку «Наша Україна» і БЮТ підписали угоду про 
спільну опозиційну діяльність. Аналогічні угоди мають 
бути підписані на рівні всіх районів і міст Львівської 
області. Зрозуміло, що для провладних на Львівщині 
партій тут ідеться про опозиційність у загальнодер-
жавному форматі. Вже зараз можна говорити, що це 
був крок у контексті підготовки до позачергових вибо-
рів у ВР, про ймовірність яких тоді можна було гово-
рити лише гіпотетично. Проте близькість до Прези-
дента дає можливість «нашоукраїнцям» робити кроки 
на випередження.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ,
НА ЯКИХ АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ 
ВЛАДА 

Резонансними темами, що стали предметом 
особливої уваги обласної влади, стали питання залу-
чення іноземних інвестицій у регіон, завершальний 
етап розроблення Стратегії розвитку Львівщини до 
2015 р., розвиток житлово-комунального господар-
ства. Проте ці теми мали тимчасовий інформацій-
ний розголос та супроводжувалися короткотрива-
лими публічними дискусіями. Натомість розв’язання 
наболілих проблем міста було більш суперечливим 
та конфліктним. В більшості, проблеми які взялася 
вирішувати міська влада протягом 2006 — початку 
2007 рр., були продиктовані передвиборчими обі-
цянками міського голови.

• Врегулювання проблеми грального бізнесу у 
Львові

Одним із найрезонансніших питань стала 
боротьба з «гральними бізнесом». З передвиборчих 
декларацій А. Садового: «У місті є 20 тисяч гральних 
автоматів. Це біда значно більша, ніж наркотики чи 
алкоголізм. Це пряме фінансування криміналітету. 
Одне з перших рішень сесії міської ради стосувати-
меться заборони грального бізнесу у Львові». Надхо-
дження в бюджет від ігрових автоматів дуже суттєве. 
З одного автомата до міської скарбниці надходить 
щонайменше 4 тис. 200 грн на рік. Крім того, кроки 
міського голови наштовхнулися на опір Асоціації 
діячів грального бізнесу, яка захищала свої права, а 
щодо тих ігрових автоматів, які розташовані на вулиці, 
то вони повністю підтримували владу. Згідно зі зві-
тами, боротьба таки дала певні наслідки. За даними 
представників Галицької РДА, в районі залишилися 
52 об’єкти грального бізнесу з 837 автоматами, 
розміщеними в стаціонарних приміщеннях, тобто 
гральних салонах. У Личаківському районі гральних 
салонів менше — там залишилося 17 таких об’єктів 
із 212 автоматами. Як запевнила представник Сихів-
ської РДА, за два тижні в їхньому районі всі незаконно 
встановлені автомати ліквідують. У Шевченківському 
районі — 235 автоматів, які ще залишилися, у Фран-
ківському районі — 300, а в Залізничному — 327. 
Львівська обласна державна адміністрація запро-
понувала нове положення про ліцензійні умови для 
гральних закладів на Львівщині. У середині березня 
в ОДА відбулися громадсь кі слухання за участю всіх 
зацікавлених сторін на тему нових ліцензійних умов. 
Розробником проекту є Головне управління еконо-
міки Львівської ОДА. 

• Реконструкція площі Ринок
Виконком Львівської міської ради наприкінці 2005 р. 

ухвалив рішення реконструювати площу Ринок — 
архітектурний осередок середньовічного Львова. 
На цю мету відповідно постанові Кабінету Міністрів 
України було виділено 128 млн грн. Реконструкція, 
приурочена до святкування 750-річчя міста, передба-
чала заміну каналізаційних труб, прокладання нового 
колектора та прокладання трамвайних колій на 
сучасні безшумні підрейкові покриття. Не обтяжую чи 
себе всілякими формальностями (затвердження 
проекту, проведення історико-архітектурних дослі-
джень, рецензій незалежних експертів і консультацій 
із громадськістю), чиновники негайно приступили до 
реконструкції площі Ринок. Запланували закінчити 
роботи до 15 липня: через ювілей місто буде запов-
нене поважними гостями та туристами, котрі мають 
оцінити проведені роботи. З настанням сезону бру-
ківку зняли, площу розкопали. До справи взялися 
археологи. Кілька тижнів вели розкопки, але через 
велику кількість відкриттів та негоду не встигли закін-
чити роботи вчасно й зірвали попередньо погоджені 
терміни. Будівельники, орієнтуючись на встановлені 
строки здачі об’єкту в експлуатацію, продовжили 
роботи. На захист історичного середовища стали 
мешканці міста — Громадянська мережа ОПОРА, 
Благодійний фонд «Збереження історико-архітек-
турної спадщини м. Львова», Громадський форум 
Львова, Товариство шанувальників Львова, журна-
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лісти львівських ЗМІ, які організувалися в ініціативу 
«Антируїна». Широкий суспільний резонанс навколо 
проблеми реконструкції площі Ринок вплинув на спо-
вільнення темпів та зменшення масштабів незакон-
ного втручання в архітектурне середовище Львова. 

• Підвищення тарифів на тепло
Починаючи з вересня 2006 р. ЛМР було ініці-

йовано проведення громадських слухань проекту 
рішення «Про двоставковий тариф на теплову енер-
гію, тариф на підігрів води, послуги з централізова-
ного опалення та підігріву води». Через відсутність 
на громадських слуханнях усіх необхідних розрахун-
ків та обґрунтувань з ініціативи громадських органі-
зацій вони тричі переносилися. Однак результати 
громадсь кого обговорення (і позиція Антимонополь-
ного комітету та Держінспекції з контролю за цінами) 
були проігноровані. «Тарифна війна» розпочалася 
з того, що Виконавчий комітет Львівської міської 
ради затвердив тариф за тепло — 181 грн 52 коп. за 
1 Гкал, що у 2,3 рази перевищувало оплату за тепло 
у минулому році. Звідки взялася саме така цифра, 
влада пояснити не могла. Крім того, громадяни мали 
сплачувати за так званим двоставковим тарифом, 
який складається з двох частин: умовно-постійних 
та умовно-змінних витрат теплопостачальних під-
приємств і виконавців послуг. У витратах теплопоста-
чальних підприємств міста умовно-постійні витрати 
становлять 32 %, а умовно-змінні — 68 %. Упродовж 
листопада — грудня 2007 р. у дні проведення сесій 
під стінами ЛМР з ініціативи громадських організацій 
збиралися жителі, які вимагали економічно обґрунту-
вати тепер вже чинний двоставковий тариф. З метою 
вирішення конфліктної ситуації міський голова утво-
рив робочу групу та депутатську комісію, які мали б 
напрацювати алгоритм врегулювання проблеми під-
вищення тарифів.

• Проблема з вивезенням сміття (Грибовицьке 
сміттєзвалище)

Львівський полігон твердих побутових відходів 
створено в 1957 р. минулого століття між селами 
Малі Грибовичі, Великі Грибовичі та Збиранка. Тоді 
селянам обіцяли, що експлуатуватимуть його не 
більше десяти років. За оцінками дослідників, тепер 
тіло смітника важить 8 400 000 тонн, його висота — 
60 метрів. Постійний процес гниття призводить до 
того, що температура на його дні сягає 60–80 граду-
сів тепла. Там постійно утворюється метан із вели-
ким вмістом сірководню. Чорними плямами на карті 
полігону позначено гудронові озера, де розміщено, 
смолоподібні відходи нафтової промисловості. Вода, 
яка проходить через гудрони та інші частини сміттєз-
валища, перетворюється на смердючу масу, збага-
чену кислотами, солями та шкідливими металами. 
Назбиралося її так багато, що вона почала бити дже-
релами за кількасот метрів від сміттєзвалища, непо-
далік вулиці Щурата. 

На початку 2004-го було підписано чотиристо-
ронню угоду між міською, обласною та грибовиць-
кою радами, а також облдержадміністрацією. У 
документі йшлося про дослідження сміттєзвалища 
і про створення плану ліквідації негативного впливу 
сміттєзвалища на природне середовище. Якраз 

зараз конкурсна комісія міської ради розглядає про-
позиції по рекультивації та дегазації Грибовицького 
сміттєзвалища. За словами Миколи Одухи, на нього 
зголосилося три фірми: «Інститут європейської 
інтеграції» (Польща), ПП «СЦ Сервіс-центр» (Кріс-
тіан Чернер, Австрія) та ЗАТ «Лів Електра Славутич» 
(Монтана). Жодне українське підприємство не бало 
участі у конкурсі, адже його умовою була чотирирічна 
практика з видобутку біогазу, а в Україні, як відомо, 
цим поки що ніхто не займався. Отже, виходить, що 
конкурс цілеспрямовано організовували під інозем-
ців, або, як мінімум, проти стрийської фірми «Гафса», 
яка протягом двох останніх років встигла накопичити 
трохи доробків з грибовицької проблеми. На запи-
тання журналістів, щодо інших компаній, пан Одуха 
зміг сказати кілька слів лише про Крістіана Чернера, 
решта — для нього невідомі. 

• Врегулювання проблеми розміщення малих архі-
тектурних форм (МАФів)

Іншою проблемою, з якою почала боротися нова 
влада, стало незаконне розміщення малих архітек-
турних форм. За даними міськради, у Львові знахо-
диться 1 832 кіоски. Близько 400 із них — нелегальні, 
їх демонтують. За дорученням міського голови 
було створено міську комісію по демонтажу само-
вільно встановлених МАФ і такі ж комісії у кожному 
районі міста. До комісії входять представники мілі-
ції, податкової, пожежників, «Обленерго», деякі архі-
тектори та працівники райдержадміністрацій. Упро-
довж останніх трьох років дозволи на встановлення 
кіосків дає міська рада. Саме тому кожна районна 
адміністрація не володіє повною інформацією щодо 
кіосків у їхньому районі. Лише на кінцевій стадії 
(після врегулювання всіх формальностей) власник 
кіоска повинен прийти до районної адміністрації за 
дозволом. Усі МАФи, на які документи відсутні вза-
галі, однозначному демонтуватимуть, інші ж влас-
ники чекатимуть відповіді від міської ради і, у разі 
відмови, потраплять до цієї ж категорії. Визначили, 
що з 315 МАФів приблизно лише 10 % можуть пра-
цювати далі, інші — лише до закінчення терміну угод. 
Але це потягнуло за собою судові справи, бо власники 
МАФів не були попереджені про демонтаж. Напри-
кінці квітня 2007 р. з метою врегулювання ситуації 
щодо розміщення малих архітектурних форм для здій-
снення підприємницької діяльності і порядку надання 
дозволів на відкриття об’єктів торгівлі і сфери послуг 
утворено спеціальну комісію. Комісія до 1 червня має 
розглянути усі заяви, що надійшли до міської ради, на 
розміщення малих архітектурних форм до моменту 
прийняття ухвали «Про призупинення встановлення 
малих архітектурних форм у м. Львові» від 1 грудня 
2005 р. Вона збиратиметься щотижня, і до початку 
літа на розгляд виконавчого комітету буде винесено 
схему розміщення малих архітектурних форм. Очо-
лили комісію директор департаменту містобудування 
Андрій Павлів та директор департаменту економічної 
політики Олег Синютка. До комісії за згодою також 
увійшли головний санітарний лікар м. Львова, пред-
ставники постійних депутатських комісій законності 
та економічної політики, архітектури, містобудування 
та охорони історичного середовища, фінансів та пла-
нування бюджету, представник комітету підприєм-
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ців Львівщини, представник громадської організації 
«Об’єднання підприємців “Місто Лева”» та представ-
ники ініціативних груп від районів міста.

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ 

Публічна політика у місті перебуває на стадії ста-
новлення. Політичне життя є публічним настільки, 
наскільки цього потребують мешканці. Можна навіть 
припустити, що пропозиція влади випереджає попит 
мешканців. Інша справа, що пропозиції є популістсь-
кими, а попит не завжди конструктивний і якісний.

У 2006 р. органи місцевого самоврядування у 
місті Львові активно намагалися використовувати 
таку форму залучення громадян до участі у місце-
вому самоврядуванні, як проведення громадських 
слухань. Водночас представники громадських орга-
нізацій самостійно або спільно з виконавчими орга-
нами ініціювали проведення такого виду публічних 
дискусій у своїй діяльності.

Довготривалі наслідки мають громадські слу-
хання, проведені в березні 2006 р. на тему: «Обго-
ворення питань реалізації Концепції розвитку міста 
Львова» — тема залишається невичерпаною, а про-
блема остаточно не узгодженою в контексті актуаль-
ного розроблення Генерального плану міста Львова.

Очікувано резонансною виявилися тема «Поря-
док розміщення закладів грального бізнесу у Львові», 
що стала предметом громадського обговорення в 
червні 2006 р. Перспективи гральної індустрії в місті 
обговорювали за участю депутатів, представників 
грального бізнесу, громадськості, гостей із Києва 
(зокрема, був присутній президент Української асо-
ціації діячів грального бізнесу Сергій Третьяков) і 
навіть духовенства.

Найбільш неординарними та резонансними були 
громадські слухання «Про двоставковий тариф на 
теплову енергію, тариф на підігрів води та послуги з 
централізованого опалення і підігріву води», органі-
зовані Львівською міською радою у вересні 2006 р. 
Через непрозорість процедури підготовки та органі-
зації заходу силами громадських організацій слухання 
тричі переносилися (протягом вересня — листопада 
2006 р.), але в результаті рішення, занесені до прото-
колу обговорення, були проігноровані міської владою.

До прикладів того, як місцева влада публічно 
намагалася вирішити наболілі проблеми міста, 
можна віднести проведення таких громадських слу-
хань: «Проект ухвали Львівської міської ради “Про 
Положення щодо створення та діяльності органів 
самоорганізації населення”» (грудень 2006 р.), гро-
мадські слухання щодо розміщення малих архітек-
турних форм (лютий, березень 2007 р.), громадські 
слухання щодо встановлення обмежень у реалізації 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів на терито-
рії м. Львова (лютий 2007 р.).  

Кількість слухань проведених минулого року, була 
чи не найбільшою за всі попередні роки (близько 30). 
Хибним буде уявлення, що така активність пов’язана 
зі стрімким розвитком громадянського суспільства 
та громадської активності у м. Львові. Більша частина 
проведених громадських слухань ні за змістом, ні за 
формою не відповідали процедурі проведення, та 

суті самого інституту громадських слухань як форми 
залучення громадян до участі в місцевому самовря-
дуванні.

Основна проблема політичного розвитку райо-
нів Львівської області — це відсутність публічної 
політики як такої. Відтак у процесі творення місце-
вої політики відбувається конкуренція не структур 
чи організацій, а осіб чи конкретних посадовців, 
які або мають ключові повноваження в регіоні, або 
претендують на це. Звуженість інформаційного про-
стору або залежність місцевих ЗМІ створюють «нор-
мальні» умови для фіксовано-закритого способу 
діяльності місцевої політичної еліти. Міжсекторної 
комунікації не існує, у зв’язку з відсутністю чіткої 
структуризації суспільних секторів. Найвпливові-
шими секторами залишаються «бізнес» і «влада», 
що в більшості випадків є нероздільними. У районах 
Львівської області є велика проблема з доступом до 
інформації, яка навіть для депутатського корпусу не 
завжди є відкритою.

Важливим критерієм ефективності публічної 
політики слугує наявність і дієвість зареєстрованого 
статуту територіальної громади. У Львівській області 
лише 5 міст має такий статут, що є одним з найниж-
чих показників в Україні. 

На цей час ЛМР має власну електронну сторінку — 
http://www.city-adm.lviv.ua/, яка протягом останнього 
року змінювала свій вигляд та принципи наповнення. 
Сторінка стала більш зручною у користуванні, зросла 
її інформативність та регулярність оновлення. Проте 
й надалі доступ до важливої для міста інформації 
(наприклад, рішень виконавчого комітету ЛМР) є 
обмеженим або закритим.

За результатами соціологічного опитування 
«Громадське оцінювання діяльності міської влади у 
2006 р.», проведеного Центром соціологічних дослі-
джень «Соціолайн» 15–17 лютого 2007 р., 41 % опи-
таних мешканців Львова вважають, що діяльність 
міської влади не є відкритою та прозорою.

КОРУПЦІЯ 

Загальну оцінку ситуації з корупцією в області, 
дещо згущуючи фарби, представив екс-начальник 
УМВСУ у Львівській області Віталій Максимов: «Я 
працював у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатсь-
кій, Львівській областях. Так-от: в останній питома 
вага зрадників і корупціонерів є найвищою. На жаль. 
Міліцейські «криші», хабарники, продаж інформації 
за гроші бандитам, нереєстрація злочинів, незаконні 
закриття злочинів — далеко не повний перелік». 

Прояви хабарництва та корупційні справи про-
тягом останніх років перетворилися на невідчеп-
ний шлейф діяльності місцевої влади, яка покриває 
або закриває очі на проблему рейдерства, непра-
вомірну роздачу землі шляхом аукціонів, надання 
хабарів та інші незаконні дії.

Проте, незважаючи на непоодинокі заяви щодо 
значних масштабів корупції на Львівщині, доведених 
фактів (і відповідних рішень суду) традиційно немає 
або вони є невідомими. Хоча корупційні скандали є 
невід’ємним елементом інформаційного простору у 
Львові. 
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У 2005–2006 рр. на виконання загальнодержавної 
програми збереження історичної забудови та об’єк-
тів історико-культурної спадщини м. Львова перед-
бачено видатки з державного бюджету на загальну 
суму 100 млн грн. Фактично було профінансовано 
81,9 млн грн., зокрема у 2006 р. — 31,6 млн грн. Крім 
того, з місцевого бюджету м. Львова спрямо ва но 
на вказані заходи 8,3 млн грн. Контроль ні заходи 
виявили низку недоліків та порушень законодавства 
на стадіях відбору об’єктів, їхнього фінансування 
та використання бюджетних ресурсів. (Звіт Голов-
ного контрольно-ревізійного управління України 
«Про використання коштів субвенції з державного 
бюджету, виділеної міському бюджету м. Львова на 
збереження історичної забудови міста та об’єктів 
історико-культурної спадщини», 19 грудня 2006 р.)

Зафіксовано також факти хабарництва на 
район ному рівні. За повідомленням ЦГЗ УМВСУ у 
Львівській області, працівники управління держав-
ної служби з боротьби з економічними злочинами 
обласного УМВС України спіймали «на гарячому» 
начальника виконавчої служби Мостиського району 
Львівської області, який брав хабарі. Посадовець 
вимагав від приватного підприємця хабар у сумі 
1 800 дол. США. За це начальник виконавчої служби 
Мостиського району Львівської області мав надати 
підприємцю «переваги у придбанні товарно-матері-
альних цінностей з аукціону й оформлення відповід-
них документів».

Ще одним приводом для розмов про коруп-
цію на найвищому рівні стало святкування 750-річ-
ного ювілею Львова. Після проведення святкових 
заходів до посадових осіб міської ради (як органі-
заторів свята) виникли публічні запитання з боку 
депутатів, журналістів, працівників правоохорон-
них органів щодо витрачених коштів. Зокрема, фігу-
рувала сума 700 тис. грн. (із зібраних у спонсорів 
2 млн 700 тис. грн.), фінансова інформація по якій не 
була вичерпною, а звітна документація не оформ-
лена належним чином. Крім інформаційного резо-
нансу подальшого розвитку справа не набула.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

12 грудня 2006 р. під час зустрічі із Комісаром Ради 
Європи з прав людини Томасом Хаммарбергом Андрій 
Садовий розповів, що однією з найбільших проблем 
міста є «не до кінця реформована судова система, 
що не зазнала особливих змін з часів тоталітаризму». 
Проте не лише ця проблема є причиною періодичних 
подій, що вказують на кризу правовідносин у місті 
Львові. Несподівано для всіх пролунала у листопаді 
2006 р. інформація про те, що один із «героїв» суду на 
виборах у Мукачевому, суддя Сихівського районного 
суду міста Львова Лєсной претендує на посаду голови 
Адміністративного суду Львівщини. Його рішення про 
скасування перемоги демократичних сил на виборах у 
Мукачевому опротестували суди вищих інстанцій, як і 
багато його судових ухвал стосовно львівських підпри-
ємців. Тому очікуваним було обурення громадських 
організацій та політичних партій стосовно можливості 
перебування Лєсного на посаді голови Адміністратив-
ного суду Львівщини. 

6 вересня 2006 р. Львівський апеляційний госпо-
дарський суд виніс постанову, що підтверджує існу-
вання боргу перед мешканцями Львова, який виник 
унаслідок застосування неправомірного рішення 
виконкому щодо підняття ціни на водопостачання та 
водовідведення. Внаслідок такого вердикту міська 
влада заборгувала своїм громадянам близько 
20 млн грн. Проте від міської ради не було озвучено 
жодних пропозицій щодо схеми відшкодування меш-
канцям переплачених ними коштів. Це спровокувало 
ситуацію, коли мешканці міста відмовлялися здійсню-
вати комунальні платежі. Нагнітала ситуа цію позиція 
місцевої влади, коли юристи міської ради публічно 
закликали мешканців не виконувати рішення суду. 
Станом на сьогодні тема інформаційно вичерпала 
себе, проте рішення суду й надалі залишається неви-
конаним.

Політичного резонансу набула судова справа, 
пов’язана із зверненням до суду лідера львівських 
комуністів Олександра Калинюка, який подав судо-
вий позов проти депутата Львівської міської ради 
Віру Лясковську (УНП). «Війна» між комуністом і 
представницею УНП розпочалася наприкінці 2005 р., 
коли Олександр Калинюк звернувся до міського 
голови Любомира Буняка з пропозицією звести на 
території тюрми Лонцького меморіал пам’яті жертв 
ОУН-УПА. Коментуючи лист, пані Лясковська назвала 
проект провокацією та «пам’ятником енкаведис-
там». Олександр Калинюк образився та звернувся до 
суду, щоб Віра Лясковська відшкодувала йому 2 тис. 
грн. моральних збитків. У відповідь голова фракції 
ВО «Сво бода» у Львівській міській раді Василь Пав-
люк та УНП подали до суду на обком КПУ за наклепи. 
Наразі судова тяганина триває, перманентно супро-
воджуючись політичними дискусіями в ЗМІ.

Широкого резонансу в суспільному житті не лише 
Львова набула подія, коли представники низки гро-
мадських органiзацiй України подали до суду позови 
на дії міського голови Львова Андрія Садового, в 
яких вимагали припинити роботи на площі Ринок 
доти, поки їх не переведуть у правове поле, поки 
не затвердять проект реставрації та, відповідно, 
поки не усунуть загрози знищення пам’ятки. Суддя 
Галицького районного суду Олексієнко під час попе-
реднього судового засідання 30 червня 2006 р. від-
мовила у задоволенні клопотання негайно зупинити 
проведення ремонтних та інших, окрім архітектурних, 
робіт на площі Ринок. Таке клопотання подав архітек-
тор Костянтин Присяжний разом із адміністративним 
позовом до міського голови Львова Андрія Садового 
про визнання неправомірним розпорядження місь-
кого голови «Про продовження ремонтних робіт на 
площі Ринок» № 396 від 27 квітня 2006 р. Суддя моти-
вувала відмову у задоволенні клопотання у досить 
оригінальний спосіб: оскільки розгляд справи по суті 
відбуватиметься протягом найближчого часу, клопо-
тання задоволенню не підлягає. Позивачі вважали, 
що суддя діяла заангажовано і не з власної волі. 
Справу так і не було доведено до логічного розв’я-
зання в правовому полі.

Несподіваним виявився довготривалий перебіг 
судової справи екс-міського голови Самбора Тараса 
Тершовчина, якому «світило» від 8 до 12 років позбав-
лення волі з конфіскацією майна. Йому інкримінували 



148

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем), 
ч. 2 ст. 368 (отримання хабара у великому розмірі) та 
ч. 3 ст. 368 (замах на отримання хабара в великому 
та особливо великому розмірі службовою особою, 
яка займає відповідальне становище) Криміналь-
ного кодексу України. Проте суддя Залізничного 
суду м. Львова Ігор Ганич виправдав Тараса Тершов-
чина та визнав сфабрикованою справу проти нього. 
«Суд сьогодні [березень 2007 р.] провалив іспит 
на чесність та продемонстрував, який він продаж-
ний, — зазначила адвокат Н. Крісман. — Ми очіку-
вали всього від судді, однак такого не очікував ніхто» 
(Джерело: «Високий замок», http://www.wz.lviv.ua/
Sambir/2007/9/index.html). Очевидно, що ця справа 
буде мати подальше продовження, вкотре приверта-

ючи суспільну увагу до періодичних «збоїв» у системі 
правосуддя Львівської області.

Отже, можна констатувати задовільний стан 
здійс нення правосуддя у Львівській області, зокрема 
щодо відкритості діяльності судів. Проте зміст та про-
цедура ведення судових справ часто стає об’єктом 
громадської критики внаслідок незрозумілої (в пра-
вовому контексті) чи заангажованої позиції окремих 
суддів. Також має місце факт публічного ігнорування 
Львівською міською радою судових рішень, чим під-
дається сумніву ефективність системи правосуддя 
в регіоні. Негативно впливають на функціонування 
системи правосуддя резонансні політичні справи, в 
яких політика, як правило, домінує над правом.

ВИСНОВКИ

У політичному розрізі Львівщина репрезентована 
помаранчевими (пропрезидентськими, націо нал-
демократичними, право-центристськими) партій-
ними силами, які, користуючись високим рівнем сус-
пільної довіри, визначають зміст та напрями розвитку 
регіону. Хоча таке політичне забарвлення регіону вже 
є традиційним, величина електоральних симпатій 
до пропрезидентських партій на Львівщині взаємо-
залежна від динаміки загальнодержавного проти-
стояння так званих «помаранчевих» і «синьо-білих»: 
напруженість відносин між цими сторонами є для 
місцевих партій гарантією стабільності та суспільної 
популярності. На цьому політичному фоні владне 
представництво інших політичних сил (як, наприклад, 
Соціалістична партія України, Партія регіо нів, Народ-
ний блок Литвина), хоча і є статистичним додатком 
з обмеженим рівнем впливу на визначення місцевої 
політики, але посідає зручну політичну нішу для ство-
рення резонансних інформаційних приводів. Цент-
ром політичної активності та основним суб’єктом 
регіональної політики є Львів, позиція та інтере си 
якого в більшості випадків формують політичну ситуа-
цію в районах області.

Наслідком політичної однорідності регіону є наяв-
ність реального балансу влад (Львівська обласна 
державна адміністрація — Львівська обласна рада; 
Львівська міська влада — міський голова). Пооди-
нокі конфлікти між цими владними рівнями лише 
сприяють зміцненню партнерського формату вза-
ємовідносин або взагалі зникають з площини публіч-
ного життя на фоні перманентних політичних криз у 
Києві. Протягом останнього року ЛОДА і ЛОР нама-
галися зробити своє співіснування взаємовигідним. 
Координація роботи цих структур узгоджувалася на 

рівні взаємних домовленостей та зобов’язань. Від-
носини міського голови і ЛМР можна охарактеризу-
вати як ситуативне партнерство. У цьому контексті 
теперішній міський голова Андрій Садовий вибрав 
досить специфічну нішу: він «понад процесом», він 
спостерігач, який задає тон і втручається в ситуацію 
у випадку, коли вона стає загрозливою чи набуває 
непередбачуваного розвитку. Андрій Садовий нама-
гається бути «добрим» до всіх і вдало балансує на 
конфлікті інтересів зацікавлених сторін.

Взаємовідносини «Львів — Київ» характеризу-
ються нестабільністю (спонтанністю) та непубліч-
ністю: реалізуються по лінії персональних домов-
леностей, групових лобіювань і у випадках гострої 
необхідності. Амбітне львівське середовище, при-
сутнє у Києві, ще й досі не оформилося в монолітне 
галицьке лобі в столиці. 

Останній рік став ще одним кроком у довготрива-
лому процесі формування місцевої політичної еліти, 
який характеризується хаотичним пошуком нових 
форм та змістів актуалізації політиків та політичних 
сил. «Бродіння» є визначальним чинником цієї стадії 
елітотворення, де пристосування та імітація діяль-
ності є основною формою реакції на виклики.

Конкуренція за спільний електорат сприяє існу-
ванню політичного плюралізму на Львівщині. Наяв-
ність різнопланових персональних та колективних 
інтересів спонукає їх виразників до активної конкурен-
ції в межах законних правил гри.

Спектр основних проблем, яким приділяла увагу 
обласна влада у своїй поточній діяльності, залишився 
традиційним: залучення іноземних інвестицій, жит-
лово-комунальне господарство, розвиток підприєм-
ництва. Натомість за рік після виборів міська влада 
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дещо змінила акценти в своїй поточній діяльності і 
в руслі власних передвиборних обіцянок взялася за 
вирішення давно назрілих, проте «недоторканних» 
у минулому проблем (гральний бізнес, розміщення 
малих архітектурних форм в місті тощо).

На обласному фоні місто Львів зробило кілька 
якісних кроків вперед щодо відкритості та прозорості 
(поступове оновлення сайту, суттєве збільшення 
кількості громадських слухань у місті, утворення 
консультативно-дорадчих органів). Загалом ство-
рено позитивні умови для конструктивного діалогу 
«влада — громада», проте залишилося найважче — 
наповнити цей діалог реальним змістом. Можна 
констатувати, що до цього не готові обидві сторони: 
влада — через укорінену звичку вести монолог та 
нерозуміння функцій та ролі третього сектору в про-
цесі суспільних відносин, НУО — через свою него-
товність діяти системно і конструктивно.

Гучних корупційних скандалів в області за остан-
ній рік не було, що може означати: або в регіоні немає 
корупції; або вона є настільки розповсюдженою та 
масштабною, що ніхто не зацікавлений у тому, аби 
від одного резонансного факту спрацював «прин-
цип доміно»; або корупція (у незначних масштабах) є 
допустимою та зручною формою суспільних взаємо-
відносин. Властиво, третій випадок є для Львівщини 
найбільш адекватним. Ситуація з правосуддям у 
Львівській області характеризується існуванням сис-
темних проблем, загалом традиційних для держави, 
проте особливого розголосу набула проблема вико-
нання судових рішень Львівською міською радою 
щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

На сьогодні у Львові нараховується близько 4 тис. 
об’єднань громадян. Це найвищий показник по Укра-
їні. Проте ефективність діяльності інституцій третього 
сектору і, відповідно, суспільний рівень довіри до них 
є неспівмірно малими порівняно з кількістю. Це дає 
можливість перманентно вдаватися до дискредита-
ції громадського сектору, живлячи міф про його про-
дажність, штучність, слабкість і некомпетентність. 
Після 2004 р. зменшилася кількість популярних моло-
діжних громадських ініціатив. Причини — відсутність 
зовнішньої ресурсної підтримки і низька кадрово-
організаційна мобільність у кардинально нових сус-
пільно-політичних умовах. Станом на сьогодні можна 
констатувати смерть цих організацій. З’являються 
і продовжують діяти ГО, що за змістом діяльності є 
аполітичними, які спрямовують свою активність на 
надання соціальних послуг. Зберігаючи дистанцію від 
політики, вони підтримують стабільне існування за 
рахунок фондів і реалізації суспільно корисних справ. 
Вагомим для аналізу розвитку третього сектору у 
країні в цілому та Львівській області зокрема є факт 
пропорційного зростання рівня демократичності сус-
пільства паралельно зі збільшенням кількості дієвих та 
систематичних у лобіюванні інтересів конкретних сус-
пільних груп громадських організацій. На жаль, офі-
ційні статистичні дані не можуть адекватно відобра-
зити кількість діючих неурядових об’єднань громадян. 
Існуючі законодавчі умови щодо утворення, реєстрації 
та контролю організацій громадянського суспільства 
є дискримінаційними порівняно з подібними умовами 
для підприємницьких юридичних осіб, а можливості 
фінансування діяльності з українських джерел є вкрай 

утрудненими. Все це не сприяє зародженню та реа-
лізації соціально значущих громадських ініціатив, а 
отже, і формування «партнерів» держави у здійсненні 
політики динамічного розвитку України. Тим часом 
третій сектор у Львівській області, незважаючи на 
труднощі та складні умови розвитку, перейшов на 
якісно новий щабель — передусім завдяки набутому 
досвіду, кваліфікованому підходу та усвідомленню 
необхідності системної роботи учасників процесу 
розвитку громадянського суспільства. 

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ

За останні кілька років громадські організації 
Львова (де їх діяльність є найбільш розвинутою) все 
частіше стають суб’єктами творення місцевої політики, 
сприяючи її публічності та представляючи інтереси міс-
цевої громади. Звужуючи обсяг діяльності, спрямова-
ної лише на цілеспрямовану критику місцевої політики, 
НУО поступово опановують роботу у форматі громад-
ського лобіювання та адвокасі-кампаній. При цьому 
вони вдаються до регулярного моніторингу, широких 
інформаційно-просвітницьких заходів та акцій прямої 
дії. 

Особливо активними у цьому контексті були такі 
НУО:

• Благодійна організація «Львівська міська 
спілка захисту прав громадян» — аналіз полі-
тики, захист інтересів мешканців міста в судах.
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• Благодійний фонд «Збереження історико-
архітектурної спадщини м. Львова» — моніто-
ринг діяльності місцевої публічної адміністрації в 
сфері охорони культурної спадщини та містобу-
дування, інформаційно-просвітницькі заходи.

• Громадський форум Львова — реалізація кам-
паній громадянсько го представництва, інформа-
ційно-просвітницькі заходи, впровадження меха-
нізмів публічної політики.

• Інформаційно-правовий центр «Наше 
право» — аналіз політики, моніторинг діяльності 
органів місцевого самоврядування, інформаційно-
просвітницькі заходи.

• Львівська обласна громадська організа-
ція «Комітет виборців України» — моніторинг 
виборчого процесу, інформаційно-просвітницькі 
кампанії.

• Львівське представництво Громадянської 
мережі ОПОРА — watchdog-діяльність, реалі-
зація кампаній громадянського представництва, 
аналіз політики, інформаційно-просвітницькі 
заходи.

• Спілка консультантів «Експерт-група» — роз-
роблення стратегічних документів розвитку міста, 
аналіз політики.

За останній рік міська влада намагалася пра-
цювати в напрямі сприяння розвитку НУО в місті, 
зокрема шляхом формування соціального замов-
лення на послуги громадських організацій. У цьому 
контексті Андрієм Садовим і виконавчим директором 
Українського фонду соціальних інвестицій Віктором 
Мірошниченком було підписано Меморандум про 
співпрацю із Львівською міською радою про запро-
вадження моделей інноваційних соціальних послуг. 
Крім того, у межах Львова діятиме вісім програм, які 
мають намір поліпшити побут людей із особливими 
потребами, безпритульних, дітей, хворих на ДЦП 
(4 млн грн. виділить Світовий банк, а ще 1 млн грн. 
має додати міськрада). Проте в умовах взаємодії 
НУО з органами місцевої публічної адміністрації існує 
«хронічна» проблема нерозуміння з боку чиновни-
ків функції і ролі громадських організацій у місцевій 
політиці. 

Для розвитку третього сектору у Львівській 
області характерні такі особливості:

• Спостерігається активний розвиток нефор-
мальної освіти для забезпечення якісної роботи 
у третьо му секторі — ряд міжнародних фондів 
та українських НУО фінансують та організову-
ють тренінги та семінари для досягнення усіма 
учасниками професійного рівня діяльності. Від 
березня 2006 до березня 2007 р. у Львівській 
області системно проводилися тренінги Інститу-
том Управління неприбутковими організаціями 
при УКУ, МГО «Академія української молоді», Бла-
годійним фондом «Салюс», Європейським ЕКО 
Форумом, Колегіумом Східної Європи, Львів-
ською міською радою, Асоціацією «Школа ліде-
рів» з Варшави та ГО «Європейський діалог» зі 
Львова, Суспільно-гуманітарним консорціумом 
«Генеза» та рядом інших організацій. 

• Внаслідок зростання професійності ГО спосте-
рігається збільшення довіри суспільства та ство-

рення позитивного іміджу громадських організа-
цій. Завдяки позитивному іміджу та професійності 
НУО характерним є перехід від протистояння 
до конструктивної співпраці між владою та НУО. 
Зокрема, за громадським сектором визнається 
право бути суб’єктом будь-яких суспільних про-
цесів. Про це свідчить створення громадських 
рад при управліннях, підписання декларацій про 
співпрацю в районах області між владою та тре-
тім сектором. 

• Конкурентна спроможність ГО, їх ефективне вмо-
тивоване суперництво в інформаційному сек-
торі. 

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ ТА 
ПОДІЇ ЗА УЧАСТЮ НУО

• Реалізація Львівським представництвом Гро-
мадянської мережі ОПОРА кампанії «ЗУПИНИ!», 
спрямованої на захист та збереження істо-
рико-архітектурної спадщини м. Львова (квітень 
2006 р.). Найбільш резонансною справою вия-
вилася проблема реконструкції площі Ринок, а 
також прилеглих територій: вул. Руської та площі 
Катедральної. У зв’язку з підготовкою до святку-
вання 750-річчя м. Львова в центральній частині 
міста на площі Ринок, площі Катедральній та вул. 
Руській велися роботи, пов’язані з прокладанням 
трамвайної колії та заміною інженерних мереж. 
Роботи здійснені з порушенням чинного пам’ят-
коохоронного законодавства, зокрема п. 3 ст. 32; 
статей 35–37 Закону України «Про охорону куль-
турної спадщини». Спроби налагодження діалогу 
з владою в рамках легітимних процедур не дали 
жодного результату. На той час археологи та інші 
небайдужі до долі міста почали бити на сполох у 
зв’язку з порушенням усіх стандартів археоло-
гічних робіт. Крім того, виявилося, що проекту 
як такого на той час не існувало взагалі! Всі ці 
фактори змусили ОПОРУ вдатися до акцій пря-
мої дії, спочатку попереджувального характеру, 
а згодом — до фізичного блокування техніки та 
робіт. Як наслідок, в. о. міського голови Зіновій 
Сірик підписав рішення про тимчасове зупинення 
робіт.

• 24 жовтня 2006 р. у поштових скриньках львів’ян 
з’явилися листівки від Громадського форуму 
Львова та Асоціації платників податків Львівської 
області з роз’ясненнями, як мешканці можуть 
компенсувати свої перевитрати, пов’язані з неза-
конно встановленими тарифами за послуги водо-
постачання та водовідведення. Для мешканців 
було віддруковано 254 тис. екземплярів звернень 
з поясненнями, як повернути переплачені протя-
гом 20 місяців кошти за воду. До кожної листівки 
додавався бланк заяви, який кожен мешканець 
мав змогу заповнити власноруч.

• 27 жовтня 2007 р. з ініціативи Львівського пред-
ставництва ГМ ОПОРА чотири громадські орга-
нізації Львова подали звернення до міського 
голови Андрія Садового. У зверненні вони закли-
кали мера міста зупинити дію рішення № 1189 
від 20 жовтня 2006 р. «Про двоставковий тариф 
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на теплову енергію, тариф на підігрів води та 
послуги з централізованого опалення і з підігріву 
води» та повторно розглянути на виконкомі це 
питання з урахуванням порушень міською вла-
дою чинного законодавства. Це звернення було 
оформлене як місцева ініціатива і подане на ім’я 
міського голови. В контексті «тарифного проти-
стояння» між громадськими організаціями та 
місцевою владою, що інтенсивно тривало протя-
гом вересня — грудня 2006 р., врахування вимог 
звернення було основним публічним аргументом 
громадськості.

• 29 листопада 2006 р. громадські організації 
Львова створили Координаційну раду для контр-
олю за діями влади. За словами ініціатора, голови 
ГО «Комітет громадського контролю» Івана Гри-
цика, до цього кроку львівські ГО спонукало ігно-
рування владою інтересів громади, корумпова-
ність і свавілля чиновників, непідзвітність народ-
них обранців громадськості. До координаційної 
ради увійшли, зокрема, Всеукраїнське лікарське 
товариство, спілка консультантів «Експерт група», 
Товариство шанувальників Львова, Товариство 
захисту тварин.

• У грудні 2006 р. громадські організації Львова 
долучилися до загальноукраїнської ініціативи і 
звернулися до депутатів з проханням підтримати 
кандидатуру Євгена Захарова на посаду Уповно-
важеного ВРУ з прав людини та зробити незаан-
гажований вибір під час голосування щодо цього 
питання.

• Зелено-біла революція, спровокована закінчен-
ням строку оренди стадіону «Україна» футболь-
ним клубом «Карпати» на вигідних умовах. Голов-
ною вимогою протестантів було надання стадіону 
«Україна» в оренду футбольному клубу на 49 років 
на пільгових умовах. Виконавчий комітет Львівсь-
кої міської ради виніс ухвалу, в якій рекомендував 
надати головну спортивну споруду на 5 років в 
оренду футбольному клубові за гривню на рік.

Проаналізувавши найрезонансніші події у 
третьо му секторі Львівського регіону, можемо зро-
бити висновок, що лише у поодиноких випадках гро-
мадські ініціативи є системно пропрацьованими та 
спрямованими на конкретні далекоглядні позитивні 
зміни у громадянському суспільстві. Це свідчить про 
відсутність системного підходу до розвитку громади, 
але водночас демонструє здатність львівської гро-
мади до спонтанної активності за гострої необхід-
ності, а отже до мобільності та готовності працювати 
на досяжний результат у тій чи іншій ситуації.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Факти, у наведеній таблиці, свідчать про те, що 
в громадському секторі наймасовішою є проблема 
відкритості та прозорості діяльності громадських 
організацій, критерієм чого, зокрема, слугує наяв-
ність/відсутність публічних звітів. Можна конста-
тувати відсутність культури публічної громадської 
діяльності у більшості НУО Львівщини. Ті ж публічні 
звіти не є предметом взаємного інтересу ГО, жодні 

Дієві НУО Львівщини
 (+/– відповідно використовує / не 
використовує вказаний у таблиці ме-
ханізм комунікації) 
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«Агенція економічного розвитку Тур-
ківщини»; м. Турка Львівської обл. 
(пріоритетні напрями — релігія, куль-
тура та економіка)

– + + – 

Молодіжний центр «Птах»; м. Пусто-
мити (пріоритетний напрям діяльнос-
ті — організація дозвілля та націонал-
патріотичне виховання молоді)

+ + + – 

Яворівська районна спортивна орга-
нізація «СІЧ»; м. Яворів (пріоритетний 
напрям діяльності — організація до-
звілля та націонал-патріотичне вихо-
вання молоді)

+ – + – 

ЛП ГМ ОПОРА, м. Львів (пріоритетний 
напрям — розбудова громадянського 
суспільства та публічна політика)

+ + + +

Релігійна організація «Благовість», м. 
Львів (пріоритетний напрям розви-
тку — релігійна просвіта)

- + - _

Громадська ініціатива,  м. Львів (прі-
оритетний напрям діяльності — роз-
виток правової бази в Україні та на 
Львівщині зокрема) 

– – + –

Громадський форум Львова (пріори-
тетний напрям діяльності — розвиток 
громадянського суспільства)

+ + + +

Громадський Клуб інтелектуально-
творчої ініціативи «Династія», м. Львів 
(пріоритетні напрями діяль ності — 
економіка та право)

– + + –

Золота молодь Винник, ЛММГО, 
м. Львів (пріоритетний напрямок ді-
яльності — організація дозвілля та 
націонал-патріотичне виховання мо-
лоді)

+ + + –

Інститут громадського лідерства, 
м. Львів (пріоритетний напрям ді-
яльності — розвиток громадянського 
суспільства)

+ – + –

Таблиця 3. 
Активні НУО Львівщини та 

шляхи забезпечення публіч-
ності й відкритості третього 

сектору в регіоні.
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дискусії щодо важливості цього питання не ведуться. 
Поодинокі публічні презентації звітів залишаються 
поза увагою ЗМІ та широкої громадськості. Ще 
однією проблемою громадського сектору в регіоні є 
невміння НГО системно працювати з власною цільо-
вою аудиторію (інколи вона навіть не є визначеною). 
Проте наявність великої кількості ГО на Львівщині 
сприяє появі позитивної конкуренції, що спонукає 
громадські організації тісніше та ефективніше пра-
цювати зі своїми цільовими аудиторіями. 

Аналізуючи інформацію, можемо зробити 
виснов ки, що у Львівщині третій сектор розви-

Комітет підприємців Львівщини (прі-
оритетний напрям діяльності — гро-
мадський захист прав та інтересів 
бізнесу)

+ – + –

«Оселя», спільнота взаємодопомо-
ги, ЛМГО, м. Львів (пріоритетний 
напрям діяльності — соціальний 
захист незахищених верств насе-
лення)

+ + – –

Львівська асоціація туристичних 
організацій (пріоритетний напрям 
діяльності — розвиток туризму в 
регіоні)

+ + +
–

Благодійна організація «Львівська 
міська спілка захисту прав грома-
дян» — (пріоритетний напрям ді-
яльності — аналіз політики, захист 
інтересів мешканців міста у суді)

+ – – –

Благодійний фонд «Збереження 
історико-архітектурної спадщини 
м. Львова» (пріоритетний напрям 
діяльності — моніторинг діяльності 
місцевої публічної адміністрації у 
сфері охорони культурної спадщини 
та містобудування, інформаційно-
просвітницькі заходи)

+ + + –

Львівська обласна громадська ор-
ганізація «Комітет виборців України»  
(пріоритетний напрям діяльності — 
моніторинг виборчого процесу, ін-
формаційно-просвітницькі кампанії)

+ + + +

Спілка консультантів «Експерт-група», 
м. Львів (пріоритетний напрям діяль-
ності — розроблення стратегічних 
документів розвитку міста, аналіз по-
літики)

+ + – –

Інформаційно-правовий центр 
«Наше право», м. Львів (пріори-
тетний напрям діяльності — аналіз 
політики, моніторинг діяльності 
органів місцевого самоврядування, 
інформаційно-просвітницькі заходи)

+ + – –

Таблиця 3. 
(продовження) 

Активні НУО Львівщини та 
шляхи забезпечення публіч-
ності й відкритості третього 

сектору в регіоні.

вається у всіх потенційно важливих для громади 
регіону напрямках. Співвідношення рівня розвит ку 
регіональних та міських організацій демонструє 
пріо ритетність у районах таких напрямів діяльності, 
як просвітній, культурний, соціальний, економічний. 
Більшість впливових організацій розміщено у Львові, 
районні НУО менш чисельні та менш інституційно 
розвинуті. Дещо загрозливою є ситуація з явищем 
створення «штучних ініціатив», адже зареєстровано 
більше 4 тисяч громадських організацій. Тим часом, 
за даними досліджень Інституту громадського 
лідерст ва, дієвими та систематичними є трохи 
більше 300 організацій, що становить приблизно 
20 % загальної кількості від зареєстрованих. 

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ В ОБЛАСТІ

На сьогодні в області налічується понад 6 тисяч 
первинних профспілкових організацій, які об’єд-
нують 660,5 тис. членів профспілки, з яких майже 
67 тис. — студентська та учнівська молодь. У складі 
Об’єднання профспілок Львівщини 25 обласних галу-
зевих профспілкових організацій. ОПЛ у своїй діяль-
ності є незалежним від органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, роботодавців, політичних 
партій і рухів. Свою роботу з органами виконавчої 
влади будує на принципах соціального партнер-
ства і регіональних угод з облдержадміністрацією 
та об’єднан нями роботодавців, які з 1992 р. укла-
даються постійно. У системі профспілок працюють 
42 народних доми, палаци та будинки культури, в 
яких діє 265 аматорських творчих колективів.

У Львівські області кількість функціонуючих ОСББ 
(Об’єднань співвласників багатоквартирних будин-
ків) є однією з найбільших в Україні. Станом на 1 січня 
2007 р. в області нараховувалося 402 ОСББ, що на 
88 більше, ніж минулого року. У Львові прийнято про-
граму, відповідно до якої щорічно з місцевого бюджету 
передбачається виділяти кошти на зазначене. 

Активною у Львові є діяльність громадських орга-
нізації, що захищають інтереси місцевих підприєм-
ців:

• ГО «Об’єднання підприємців Львівщини “Крок”» — 
має широку мережу представництв у Львівській 
області.

• Громадська організація «Комітет підприємців 
Львівщини» — діє у Львові, представлена широ-
ким колом бізнесменів, політиків, громадських 
діячів. Дієва та системно активна.

Громадське життя Львівщини репрезентують 
також численні релігійні організації, які є малопубліч-
ними, але займаються системною інформаційно-
просвітницькою роботою:

Львівське обласне об’єднання церков 
 Єван гельсь  ких християн-баптистів;
Львівське обласне об’єднання церков Християн   
 віри Євангельської;
Західна конференція Церкви адвентистів 
 сьомого дня;
Українська єпархія Вірменської апостольської
 церкви;
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Релігійна громада Вірменської апостольської
 церкви м. Львова;
Українська християнська місія відродження і
 милосердя «Добрий Самарянин» (ХВЄ);
Релігійна громада німецької євангельсько-
 лютеранської церкви України у м. Львові;
Біблійне Товариство України.

ВИСНОВКИ

Третій сектор у Львівській області є одним із най-
чисельніших в Україні та багатоманітним за форма-
том і змістом діяльності. Проте характеризується 
інертністю та несистемною активністю, багато НУО 
залишаються малопублічними, незважаючи на 
актуальну суспільну потребу у всебічному діалозі. 
Гострою залишається проблема відсутності нави-
чок та досвіду взаємодії НУО з місцевою владою. 
Більшість громадських організації залишаються 
поза межами активного політичного життя в місті 
та області, не усвідомлюючи своєї ролі та функцій у 
цьому контексті. Це не сприяє зростанню впливовості 
та структуризації громадського сектору, він зберігає 
позицію маргінального та вузькоцільового учасника 
суспільних відносин. Проте протягом останніх кіль-
кох років ситуація поступово змінюється за рахунок 
появи та розвитку громадських ініціатив, що позиціо-
нують себе як суб’єкти творення місцевої політики. 
При цьому НУО Львівщини активно апробовують такі 
форми та методи діяльності, як адвокасі-кампанії, 
громадське лобіювання, моніторингові та аналітичні 
дослідження, інформаційно-просвітниць кі кампанії 
тощо. Як наслідок став можливим конструктивний 
діалог у форматі «влада — громада», хоча дуже часто 
відбувається його імітація, і він, як правило, залиша-
ється малоефективним через неготовність чинов-

ників використовувати його результати. Хоча посту-
пово міською владою створюються сприятливі умови 
для діяльності НУО (зокрема щодо формування 
соціального замовлення на послуги громадських 
організацій), але цей підхід поки що є декларатив-
ним і однобічним (не супроводжується розроблен-
ням необхідних правових актів). Найрезонансніші 
ініціативи за участі НУО за останній рік стосувалися 
гостроактуальних проблем місцевої громади або 
були спричиненні значними службовими зловживан-
нями та порушеннями законодавства. Це відбува-
лося насамперед у Львові, що зумовлено сприятли-
вим інформаційним та мобілізаційним потенціалом 
міста порівняно з рештою районів області. Також в 
області зростає вага та значення інших форм гро-
мадської активності — ОСН (органів самоорганізації 
населення), ОСББ (об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків), профспілок, релігійних орга-
нізацій. Проте на фоні кількісного зростання зміст 
їхньої діяльності й надалі залишається невідомим 
та незрозумілим для суспільного загалу. Натомість 
громадські об’єднання підприємців є більш ефектив-
ними в цьому контексті.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

«Аргумент-газета» («Аргумент-газета» виходить з 
2001 р., «Аргумент-влада» — з 2005 р.) 

Приблизно місяць тому припинили своє існу-
вання ще дві львівські газети — «Аргумент-газета» та 
«Аргумент-влада», які пов’язують з головою Респуб-
ліканської партії України, міністром палива та енер-
гетики Юрієм Бойком. На прес-конференції у Києві 
шеф-редактор двох газет Тарас Смакула пояснив 
фінансову кризу у виданні цькуванням газет з боку 
почесного консула Німеччини у Львові Мирослави 
Дякович. За інформацією працівників «Аргументів», 
сума позову пані Дякович до газет становить аж 
12 тис. грн. Насправді гроші не настільки великі, щоб 
газети перестали виходити. Екс-працівники «Газет» 
джерелом усіх своїх негараздів називають «київсь-
кого куратора» проекту, речника міністра палива 
та енергетики України Костянтина Бородіна, через 
якого нібито і відбувається фінансування «Аргумен-
тів». 

«Молода Галичина» (1989–2006 рр.) 
Мабуть, вже ніколи не вийде в світ «Молода Гали-

чина». Одна із найстаріших львівських газет, що 
виходила ще у радянські часи під назвою «Ленінсь ка 
молодь» і яка була одним із лідерів львівської жур-
налістики на зламі 80–90-х років минулого століття. 
Газета так і не змогла адаптуватися до нових часів і, 
врешті, витримати випробування виборами 2004 р., 
а потім 2006 р. Перед президентськими виборами 
2004 р. газета стала власністю тепер уже екс-началь-
ника Західної регіональної митниці Тараса Козака. За 
словами колишніх працівників газети, з того часу не 
робилося нічого для її покращення. А після «про-
льоту» Віктора Януковича на виборах 2004 р., а 
потім Тараса Козака на парламентських виборах 
2006 р. газеті залишилися лише бренд, судові 
позови і численні борги із зарплати та друку. У 
результаті Тарас Козак запропонував журналістам 
взяти газету у власність та робити з нею, те, що 
вони вважають за доцільне. Однак журналістам, 
очевидно, ця пропозиція видалася малопривабли-
вою, оскільки у такому разі їм би довелося самим 
оплачувати не лише вихід збиткової газети, але й 
усі «борги» «Молодої Галичини», накопичені під час 
революційних змін в Україні та на Львівщині. Газета 
ж бо, маючи власником «блакитного» (станом на 
2004 р.) за політичними переконаннями Тараса 
Козака, не раз подавала контроверсійні за змістом 
матеріали про тодішніх львівських «помаранче-
вих». 

«За вільну Україну» (виходить з 1990 р.) 
Головний редактор «ЗВУ» Євген Гуцул стверджує, 

що газета досі не припинила свого існування і вихо-
дить раз на місяць. Назвати головного акціонера 
газети Євген Гуцул теж відмовився, проте у Львові 
ходять чутки, що газету таки купив регіональний 
олігарх Петро Димінський. Подейкують, що він при-
дбав її із двох причин: по-перше, через приміщення 
у самому центрі міста, а по-друге, «ЗВУ» — це ж все-

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ 

На сьогодні у Львові залишилося тільки 6 регіо-
нальних газет — «Експрес», «Високий замок», 
«Львівська газета», «Ратуша», «Суботня пошта» та 
«Україна і час». З’явилися три нові видання — «Новий 
погляд», «Пост-Поступ», «Скандальна газета». Перші 
дві газети — «Експрес» та «Високий замок» — давно 
випередили всі інші регіональні за тиражами та 
територією розповсюдження — вони охоплюють 
практично всю Західну Україну. Завдяки власним 
друкарням та мережі розповсюдження цим газетам 
найближчим часом нічого не загрожує. Хоча шеф-
редактор «Високого замку» та депутат ВР від БЮТ 
Степан Курпіль у неофіційних розмовах заявляв, що 
шукає покупця на частку «Високого замку». Не надто 
популярними, проте порівняно стабільними на ринку 
львівських медіа залишаються, «Суботня пошта» та 
«Україна і час». «Суботня пошта» — проект журна-
ліста та бізнесмена Рустама Курбанова, який періо-
дично робить спроби продати свою «дитину», проте 
досі цього не зробив. Газету «Україна і час» заснував 
власник ринку «Південний» Петро Писарчук у часи 
війни за землю з депутатсь ким корпусом Львова. 
Решта ж видань час від часу задумуються над тим, чи 
не стануть вони наступними у сумному мартирологу 
львівських видань, які протягом блискавично корот-
кого часу припинили своє існування:

«Поступ» (1997–2006 рр.) 
Газета «Поступ», фактичним власником якої був 

нинішній міський голова Львова Андрій Садовий, при-
пинила свій вихід відразу після завершення успішної 
для власника виборчої мерської кампанії. Майже від-
разу ж Львовом почала поширюватись інформація, 
що газету продано власнику видавничої групи «Екс-
прес» Ігореві Починкові, проте обидві сторони цієї 
оборудки максимально намагалися замаскувати цей 
факт туманними терміном «передача в управління». 
Як би там не було, журналістам та громадськості 
обіцяли, що на «Поступ» чекає не закриття, а реор-
ганізація, і у вересні оновлена газета знову поба-
чить світ. У середині жовтня світ побачила газета 
«Post-Поступ». Схоже, Ігор Починок таки передумав 
(а може, і взагалі не збирався) купувати «Поступ» 
в Андрія Садового, зареєстрував «Post-Поступ» як 
абсолютно нове видання, що належить видавничій 
групі «Експрес». І тепер може випускати нову газету, 
не маючи жодних зобов’язань перед «Поступом», 
основним акціонером якого є ГО «Інститут розвитку 
міста», і, відповідно, його екс-директором Андрієм 
Садовим. «Пост-Поступ» виходить один раз на тиж-
день, а за своїм наповненням претендує на статус 
регіонального «Дзеркала тижня». Головним редак-
тором «Пост-Поступу» погодився стати київський 
журналіст Володимир Павлів (колишній заввідділом 
культури легендарного «Post-Поступу» Олександра 
Кривенка), а його заступником — незмінний обсер-
ватор «Поступу» — Юрій Винничук.



155

Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь

Таблиця 4.
 Газети Львова.

таки бренд, який перед черговими виборами завжди 
можна «розкрутити» наново.

«Ратуша» (виходить з 1990 р.) 
Газета «Ратуша» завжди була комунальною, тобто 

фінансувалася з міського бюджету. Міська рада, 
видавалося, — інвестор не найгірший: гроші на 
газету виділялися невеликі, проте стабільно. Бюджет 
газети затверджувався раз на рік, а у разі потреби 
гроші перераховувалися при внесенні змін до бюдже-
тів. Проте теперішній міський голова Андрій Садовий 
вирішив закрити газету, мотивуючи це тим, що місто 
мусить економити кошти. Навесні цього року, коли 
питання «Ратуші» було винесене на засідання сесії 
Львівської міської ради, депутати пішли проти волі 
свого голови і відстояли як газету, так і її головного 
редактора Миколу Савельєва. Проте сьогодні пан 
Савельєв налаштований песимістично, вважаючи, 
що газета може припинити своє існування уже в лис-
топаді цього року. 

«Львівська газета» (виходить з 2002 р.) 
Газетою час від часу ширилися перманентні чутки 

то про закриття, то про перепродаж. Наразі чутки не 
справдилися, але їхнім наслідком стало те, що час-
тина провідних журналістів таки залишила газету. 
Кажуть, що від останньої пропозиції продажу газети 
її власника застерегло регіональне керівництво 
НСНУ, якому не дуже хотілося втрачати «свій орган» 
(Роман Шлапак — член «Нашої України», депутат 
міської ради). Замість Андрія Білоуса генеральним 
директором газети став Юрій Булик, який розпочав 
«оптимізацію» роботи газети зі штрафів та невиплат 
«преміальних» журналістам. 

Такий масовий обвал медіаринку у Львові відбу-
вається вперше за 15 років незалежності. Зазвичай 
перед виборами відкривалося кілька нових про-
ектів, значна частина яких продовжувала працю-
вати і надалі. Сьогодні ж фактично припинила своє 
існування половина львівських загальнополітичних 
видань. Найанекдотичнішою виглядає ситуація з 
газетою «Республіка», яка, проіснувавши три місяці 
у пілотному режимі, закрилася, так і не побачивши 
світу. 

На думку екс-редактора «Львівської газети» 
Андрія Павлишина, причин сьогоднішньої кризи в 
львівському сегменті медіаринку є кілька. По-перше, 
виснаження навчальної бази: львівські газети вже 
не можуть бути навчальною базою для журналістів, 
які потім їдуть працювати до Києва. По-друге, пере-
несення бізнесу частини підприємців зі Львова до 
Києва, в результаті чого медіапроекти у Львові про-
сто нема кому фінансувати. І по-третє, зневіра чита-
чів, які частково переносять на журналістів провину 
за те, що відбувається в українській політиці, і волі-
ють дивитися розважальні шоу на телебаченні, ніж 
купувати та читати газети. 

Газета
Місцезнаходження

редакції
Інтернет-сайт, 

e-mail
Редактор Тираж Засновник Періодичність

«Львівська 
газета»

79058, м. Львів, 
вул. Замарстинівсь ка, 
53, тел./факс: 294 95 

45

http://www.gazeta.
lviv.ua/
lysty@lviv.ua

Ігор Гулик,
Тижневий 
наклад — 

281 900 прим. 
–

5 разів на тиж-
день, крім суботи 

та неділі.

«Високий 
замок»

79026, м. Львів, 
вул. Володимира Ве-

ликого, 2

http://www.wz.lviv.
ua/
info@wz.lviv.ua

Наталія
Балюк

Загальнотижневий 
тираж — 

565 000 прим.
–

4 рази на тиж-
день: понеділок, 
вівторок, середа, 
п’ятниця, субота.

«Експрес»
79026, м. Львів, вул. 

Володимира Велико-
го, 5а

http://www.expres.
ua/
lysty@expres.ua 

Стратегіч-
ний редак-
тор — Ігор 

Починок

Загальнотижневий 
тираж газети «Екс-

прес»  — понад 
1 000 000 прим.

–

4 рази на тиж-
день: вівторок, 

четвер, п’ятниця, 
субота.

«Суботня 
пошта»

79601, м. Львів,
пр. Шевченка, 23 (ІІІ п.) 

Тел./факс: 
(0322) 97 10 27, 

97 15 24, 97 09 04

lvivpost@lviv.farlep.
net

Рустам 
Расулович 
Курбанов

Наклад разового 
номера / загально-

тижневий: 
25 000 прим.

ТзОВ «Про-
фесійна ліга»

Щотижневик 
(виходить 
у четвер)
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Таблиця 5. 
Радіостанції Львова.

«Ратуша»

79008, м. Львів, 
вул. Винниченка, 8

Тел./факс: 
(0322) 76 76 95

http://portal.lviv.ua
ratusha@ipm.
lviv.ua

Микола Са-
вельєв 

Наклад разового 
номера / загально-

тижневий: 
38 000 прим.

КП «Редакція 
газети ЛМР 
“Ратуша”»

Щотижневик

«Газета 24»

03151, м. Київ, 
вул. Ушинського 40-б
тел.: (044) 390 54 40

факс: (044) 390-54-45

http://gazeta.24.ua
sales@mediadim.
com.ua

Віктор 
Павлик

Загальнотижневий 
тираж — 77 000 

прим.

Компанія 
«Медіа Дім»

Щоденна

«Post-по-
ступ»

м. Львів-79026, 
вул. Володимира Ве-

ликого, 5а.

http://www.post
postup.ua/

Володимир 
Павлів, Юрій 

Винничук

Тираж — 
90 100 прим.

Щотижневик

Таблиця 4. (продовження)
 Газети Львова.

Частота, 
на якій 

транслюється
Назва, адреса сайту Короткий опис

88,6 МГц 
Радіо «Ера FM»

http://
www.radioera.com.ua/

Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Інформацій-
но-розмовна станція. Формат: News/Talk. В ефірі — новини, аналітичні та тематичні про-
грами, трохи музики. Станція транслює інформаційні програми Української служби BBC.  

89,7 МГц 
«ЕкоРадіо»

Львівська недержавна радіостанція. Окрім музичних блоків — розмовні, пізнавальні та 
розважальні програми, концерти вітань, інформаційні випуски кожні півгодини: на почат-
ку години — українські та міжнародні новини, на 30-й хвилині — місцеві новини, також 
спортивні, музичні та екологічні новини. Ретранслює інформаційні програми Української 
служби радіо «Deutsche Welle» та Української служби радіо «Свобода». Транслює програ-
ми «Радіо Воскресіння». Також на «ЕкоРадіо» виходять програми екологічно-пізнавально-
го спрямування. 

91,1 МГц 

«РадіоМАН»

http://
www.radioman.ua/

Львівська регіональна радіостанція, перебуває в трійці найкращих FM-станцій регіону. 
Формат: «Hot AC». Музика — 60 % зарубіжна (в т.ч. польська), 40 % — українська. Спе-
ціальні випуски новин: «Факти», «Факти. Економіка», «Факти. Культура», «Факти. Спорт», 
«Авто. Факти». Інформаційні випуски: «РадіоМан запитує…», «Гаряче інтерв’ю», «Без цен-
зури». Розважальні: «Fashion-Манія», «Агент 911 телефонує». Аудиторія слухачів: люди у 
віці 25–39 років. 

91,5 МГц 

«Love Radio»

http://
www.loveradio.com.ua/

Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Музично-
інформаційна радіостанція. Транслює програми з Києва. Окрім музичних блоків, в ефірі 
політичні та неполітичні новини, ранкове шоу, вітальні програми, гороскопи, прогнози по-
годи. 

100,8 МГц 

Радіо «Львівська 
хвиля»

http://www.lwr.com.ua/

Львівська недержавна інформаційно-музична радіостанція. Окрім музичних блоків, в ефі-
рі станції лунають новини, авторські програми. Радіо співпрацює з Українською службою 
BBC World Service з 1993 р. та з MTV-News з 1995 р. Віком від 18 років (такого населення 
у Львові — 614 500) — слухачів радіо «Львівська Хвиля» є 233 500 осіб. Віком від 18 років 
(такого населення у Львівській області — 2 033 500) — слухачів радіо «Львівська Хвиля» є 
428 600 осіб.
Аудиторія радіо «Львівська Хвиля» у даний час — це чоловіки (60 %), що працюють, віком 
25–34 років (60 %), з вищою чи незакінченою вищою освітою (43 %), працюючі — 70 %.

101,3 МГц 

«GALA Радіо»

 http://
www.galaradio.com/

Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Музично-ін-
формаційна станція. Транслює програми з Києва, додаючи до них власні блоки (10.15–
14.00 та 17.00–20.00) та рекламу. Окрім музики, в ефірі новини, хіт-паради, розважальні 
програми тощо.

101,7 МГц 

Національна мережа 
«ХІТ FM Україна»

http://www.hitfm.ua/

Львівський ретранслятор однойменної столичної сателітарної недержавної мережі (вико-
ристовує паралельний позивний в місті «ХІТ FM Захід»). Музично-інформаційна станція. 
Окрім музичних блоків, в ефірі політичні та музичні новини, розважальні програми, хіт-па-
ради. Транслює програми з Києва, додаючи до них місцеві рекламні блоки. 
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ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХНІ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ

Окрім обласної державної телерадіокомпа-
нії, у Львові працюють чотири місцевих FM-станції 
(«Люкс», «Львівська хвиля», «Незалежність», «Авто-
FM») та загальноукраїнських («Наше радіо», «Хіт-FM», 
«Мелодія»). «Люкс», «Незалежність» та «Радіо Ман» 
ведуть свої програми виключно українською мовою 
і навіть не передають російськомовних пісень, а 

«Радіо Ман» — спільний проект українських та польсь-
ких медіа. Решта ж радіостанцій є двомовними в 
плані ведення програм і багатомовними в пісенному 
плані (крім «Нашого радіо» та «Радіо «Мелодія», котрі 
транслюють переважно російськомовну естраду). 

«Радіо “Люкс”» і «Львівська хвиля» пов’язують з 
теперішнім мером міста Андрієм Садовим.

102,5 МГц 
«Радіо 5»

http://www.radio5.fm/

Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Музично-ін-
формаційна станція. Транслює програму з Києва, додаючи до неї місцеві інформаційно-
рекламні блоки та вітальні програми. Окрім музичних блоків, в ефірі лунають інформаційні 
блоки, ранкове шоу, вітальні програми та прогнози погоди. 

103,9 МГц Радіо «Ретро FM»
Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Музично-ін-
формаційна станція. Транслює програму з Києва. Працює у тестовому режимі — музич-
ний нон-стоп. 

104,3 МГц 
Радіо «MFM Station»

http://www.mfm.ua/

Львівська недержавна музично-інформаційна радіостанція. Ретранслює програми одно-
йменної донецької радіостанції, додаючи до них місцеві програми (будні: 12.00–18.00, 
вихідні: 14.00–15.00) та рекламні блоки. Окрім музичних блоків, станція подає новини, 
інформаційні рубрики, хіт-паради, вітальні програми тощо. У львівському ефірі — з кінця 
грудня 2003 р. (з жовтня по грудень 2003 р. станція працювала у технічному режимі).

104,7 МГц «Радіо Люкс FM»

http://
www.radiolux.com/

Львівська недержавна музично-інформаційна радіостанція. Окрім музичних блоків, в ефі-
рі новини, розважальні та дискусійні програми. 

105,4 МГц «Авторадіо-Україна»

http://
www.avtoradio.ua/

Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Транслює 
програми з Києва, додаючи до них місцеві блоки (реклама та вітальна програма з 13.00 
до 14.00). Окрім музичних блоків, в ефірі лунають новини, чарти, вітальні та розважальні 
програми, проект «Дискотека 80-х». 

106,0 МГц «Наше Радіо»

http://www.nasheradio.
ua/

Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Окрім музич-
них блоків, в ефірі новини (цілодобово на початку кожної години), ранкове шоу, хіт-пара-
ди, вітальні та розважальні програми. Станція співпрацює з Українською службою радіо 
«Свобода». Транслює програми з Києва, які розбавляються місцевими інформаційно-ре-
кламними блоками.

106,7 МГц Радіо «Незалежність»
http://

www.radio-n.com/

Львівська недержавна музично-інформаційна радіостанція. Співпрацює з Польським ра-
діо та Українською службою радіо «Голос Америки». 

107,2 МГц Всеукраїнська радіо-
мережа «Мелодія»

http://
www.melodiya.ua/

Львівський ретранслятор столичної недержавної сателітарної радіомережі. Окрім музи-
ки, в ефірі лунають новини, вітальні програми та різноманітні інформаційно-розважальні 
рубрики. 

Таблиця 5. (продовження) 
Радіостанції Львова.

Таблиця 6. 
Телерадіокомпанії Львова.

№ з/п Назва ТРК Канал мовлення
1. ТРК «Разом», м. Львів Кабельна мережа ТРК «Маска», ТРК «Телебойман»
2. РА «Міст-Медіа», м. Львів 49 ТВК «5 канал», 32 ТВК «СТБ»
3. Телеканал «Галка», м. Львів 12 ТВК «ЛОДТРК»
4. ТзОВ «Студія звукозапису “Люксен”» Мережеві радіостанції
5. ТзОВ «Професійний клуб мас-медіа», м. Львів 12 ТВК «ЛОДТРК»
6. ТРК «Інтер-Захід» м. Львів 6 ТВК «Інтер»
7. ТК «Хвилі Стрия», м. Стрий 21 ТВК «Новий канал»
8. КП «Телестудія “Радехів”», м. Радехів 34 ТВК «Новий канал». 
9. ТРК «ЕС-ТІ-ВІ», м. Львів 44 ТВК (НТН), 12 ТВК (ЛОДТРК)
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Телеканали
Окрім основних загальнодержавних телевізійних 

каналів, що транслюють свої регіональні програми, 
на території Львівщини діють такі обласні та місцеві 
телеканали:

• 12 канал
• ТК «Львів ТБ»
• ТРК «Люкс»
• ТРК «НТА»
• ТРО «Телефакт» (Самбір)
• АТМ «Володимир» (Володимир)
• ТРК «Хвилі Стрия» (Стрий)

На Львівщині функціонує 9 телерадіокомпаній 
(студій-виробників), які розміщують свою продукцію 
на каналах мовлення, але не володіють ліцензіями 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення. 

Інтернет-ресурси
На обласному рівні найбільш популярними інфор-

маційними Інтернет-ресурсами є Львівський портал 
та сайт інформаційної агенції «Західна інформаційна 
корпорація». Вона користується попитом в медіа-
просторі Львівщини, оскільки оперативно подає 
велику кількість новинної інформації, насамперед 
анонсів заходів. Саме ЗІКом часто послуговуються 
львівські журналісти, плануючи роботу. 

Інформаційні Інтернет-ресурси Адреса

Львівський портал
www.portal.

lviv.ua

Західна інформаційна корпо-
рація

www.zik.
com.ua

ТИСК НА ЗМІ 

На думку членів Комітету ВРУ з питань свободи 
слова та інформації, проблема свободи слова на 

Львівщині порівняно з іншими регіонами є менш 
відчутною. Цілеспрямованої політики щодо обме-
ження свободи слова на Львівщині не спостеріга-
ється, проте час від часу виникають резонансні й 
неочікувані події в цій сфері. Як, наприклад, конфлікт 
довкола закриття комунальної газети «Ратуша» або 
намагання депутатів обласної ради обмежити доступ 
журналістів на сесійні засідання (серед головних 
питань пленарних засідань Львівської обласної ради 
на IV квартал 2006 р. було внесено питання «Про впо-
рядкування діяльності мас-медіа в сесійній залі», що 
не мало практичних наслідків для журналістів, проте 
викликало значний суспільних резонанс, особливо в 
середовищі ЗМІ).

Найбільш гучною в інформаційному просторі 
темою, що стосується діяльності ЗМІ на Львівщині, 
став конфлікт між головним редактором комуналь-
ної газети «Ратуші» Миколою Савельєвим та місь-
ким головою Львова Андрієм Садовим. Микола 
Савельєв під час виборчої кампанії виступав проти 
останнього як кандидата на посаду мера обласного 
центру. Позиція мерії полягає в тому, що газету необ-
хідно переформатувати в офіційний вісник міськради. 
Фактично це означатиме позбавлення «Ратуші» 
ознак ЗМІ як такого. Деякі експерти вважають, що 
мер іде на такий крок свідомо, оскільки є впливо-
вим бізнесменом і власником кількох ЗМІ, а отже, 
не має потреби в «Ратуші» як в окремому виданні. У 
березні 2007 р. постійна комісія депутатської діяль-
ності та законності за дорученням сесії Львівської 
міської ради розглянула питання фінансування кому-
нальної газети «Ратуша». Відтак комісія рекоменду-
вала головному редактору газети «Ратуша» Миколі 
Савельєву терміново вжити заходів щодо усунення 
порушень, виявлених за результатами аудиторської 
перевірки діяльності газети, а фінансовому управ-
лінню розпочати фінансування газети з 27 березня 
у такому обсязі, який затверджено на сесії міської 
ради, тобто 200 тис. грн на перші півріччя 2007 р. 
Проте можна констатувати нерозв’язаність цієї про-
блеми, а отже, політична дискусія навколо газети ще 
буде тривати.

ВИСНОВКИ

Загалом інформаційний простір Львівщини можна 
охарактеризувати як плюралістичний, проте мінли-
вий і нестабільний. Це пов’язано із значним рівнем 
залежності ЗМІ від політичних та бізнесових середо-
вищ та окремих осіб, які використовують власні ЗМІ в 
контексті політичних потреб чи комерційних інтересів. 
Відбувається жорстка конкуренція за прихильність 
аудиторії, що з одного боку закінчується трагічно для 
окремих ЗМІ, а з іншого — сприяє зростанню якості 
журналістського продукту та рівня впливовості ефек-
тивніших засобів масової інформації. Дуже часто 
об’єктом тиску стають журналісти, професійна пози-
ція яких суперечить інтересам засновників, власників 
чи наближених до них середовищ. Хронічною пробле-
мою загалу місцевих ЗМІ, за незначними винятками, 
є низька якість інформаційного продукту чи банальна 

нефаховість журналістів. Тому в регіоні і надалі зали-
шається нереалізованим суспільний попит на висо-
коякісний інформаційно-аналітичний продукт. Хоча 
за останній рік конкуренція на цьому полі посилилася 
(з’явилися нові гравці, закріпили свої позиції існуючі 
в цьому спектрі ЗМІ), але динамічного прориву поки 
що не спостерігаються. Найбільш впливовими зали-
шаються друковані ЗМІ, які мають широку аудито-
рію, характеризуються тематичним різноманіттям, є 
зручними та доступними в користуванні. Поступово 
зростає рівень та популярність місцевого телеба-
чення, проте воно й надалі залишається провінцій-
ним і в багатьох випадках більш кон’юнктурним, ніж 
друковані ЗМІ. Інтенсивно розширюється аудиторія 
інформаційних Інтернет-порталів.
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БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 
ОБЛАСТІ

Львівську область на початку нового тисячоліття 
слід визначати не як аграрний, а як промислово-
аграрний регіон. Головними економічними центрами 
області сьогодні (крім Львова) є: Дрогобич, Стрий, 
Борислав, Новий Розділ, Червоноград, Сокаль. Най-
важливіші галузі промисловості — машинобуду-
вання, лісова й деревообробна, хімічна, легка і хар-
чова промисловість, індустрія будівельних матеріа-
лів. Галузями спеціалізації сільського господарства 
є вирощування зернових культур, картоплі, цукрових 
буряків, овочів, льону. Розвинуте м’ясо-молочне 
скотарство, свинарство і птахівництво. Львівська 
область має одну з найбільш розвинутих у державі 
транспортних мереж (найважливіші залізничні, авто-
мобільні, трубопровідні й електричні магістралі, що 
з’єднують Україну з країнами Європи). Для еконо-
міки області характерна складна галузева і терито-
ріальна структура. У структурі промислового вироб-
ництва Львівщини перше місце посідає харчова 
галузь (25,2 %), друге — машинобудівна (11,9 %), 
третє — виробництво та розподілення електроенер-
гії, газу і води (11 %), далі нафтопереробка (9,8 %), 
целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість 
та видавнича справа (8,2 %). 

У 2006 р. у м. Львові введено в дію 150 нових тор-
говельних підприємств загальною площею близько 
90 тис. м2, в яких створено понад 2 тис. робочих 
місць. Найбільші з них: 

• гіпермаркет будівельних матеріалів «Епі-
центр К» (торгова площа — 21 тис. м2, асор-
тимент — 100 тис. найменувань матеріалів для 
будівництва та ремонту), створено 470 нових 
робочих місць;

• торговельний центр мережі будівельних 
матеріалів «Нова лінія» (торгова площа — 
7 тис. м2), створено 290 нових робочих місць;

• супермаркет «Арсен» ТзОВ ТК «Інтермаркет» 
(торгова площа — 6 тис. м2), створено 200 нових 
робочих місць;

• торговельний центр «Скриня» (торгова 
площа — 6,1 тис. м2), створено 350 нових робо-
чих місць;

• гіпермаркет «Рукавичка» ТВК «Львівхолод» 
(торгова площа — 3,6 тис. м2), створено 150 робо-
чих місць.

Паливна та енергетична галузь
Паливна промисловість регіону забезпечена 

власними покладами нафти, природного газу, 
вугілля та торфу. У паливній промисловості України 
Львівсь ка область посідає 3-тє місце після Лугансь-
кої та Донець кої областей. Основними підприєм-

ствами галузі є ВАТ «Нафтопереробний комплекс 
“Галичина”», ДП «Львівтрансгаз», ВАТ «Галол» та вуг-
левидобувні шахти Червоноградського району.

Машинобудування
 Машинобудування у Львівській області тради-

ційно було однією з основних галузей промисловості. 
Тут вироблялося до 97 % усіх українських автобусів, 
100 % автонавантажувачів та мопедів, 65 % автомо-
більних кранів, 100 % підвісних конвеєрів.

Основними підприємствами галузі є: ВАТ «Львівсь-
кий автобусний завод», ВАТ «Львівський завод Авто-
навантажувач», АТ «Концерн-Електрон», ДП «Львів-
прилад», ЗАТ «Конвеєр», ВО «Полярон», ВАТ «Іскра» 
та ін. 

Деревообробна та целюлозно-паперова 
промисловість

Деревообробна та целюлозно-паперова про-
мисловість регіону базуються на власній сировинній 
базі. Заготівля деревини в області становить біля 
300 тис. м3 на рік. Основними центрами дерево-
обробки є Львів, Самбір, Дрогобич, Стрий та Яворів. 
Основні підприємства: ВАТ «Жидачівський целю-
лозно-паперовий комбінат», АТ «Явір», ВАТ «Мебле-
вий комбінат “Стрий”». 

Легка промисловість
Швейні підприємства галузі зосереджені прак-

тично в кожному місті. Взуття виготовляється пере-
важно у Львові, Трускавці та Стрию. Виробництво 
трикотажних та панчішно-шкарпеткових виробів 
зосереджене у Львові, Новояворівську та Червоно-
граді.

Харчопереробна промисловість
Харчопереробна промисловість є на сьогодні 

основною галуззю промисловості області. Її основу 
становлять 5 цукрових заводів, 22 молокоперероб-
них заводів, 14 підприємств із переробки овочів та 
фруктів, 11 спиртзаводів, 20 хлібзаводів, 5 пивзаво-
дів та інші підприємства. Переважна частина продук-
ції галузі виробляється підприємствами недержавної 
форми власності. Основними підприємствами галузі 
є ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика “Світоч”», 
ВАТ «Галичина», СП «Галка», ВАТ «Львівська пиво-
варня». 

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

У партнерстві місцевої влади та приватного сек-
тору зроблені конкретні кроки до поліпшення інвес-
тиційного середовища Львівської області та зрос-
тання обсягу надходжень прямих іноземних інвести-
цій в її економіку. Львівською облдержадміністрацією 
спільно з місцевими органами влади, громадськими 
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чохлів); ірландської компанії «ІРАЛКО» (створення 
технопарку з виробництва устаткування до авто-
мобілів); українсько-датського підприємства «Амбі-
єнте Ферніче Україна» (виготовлення м’яких меблів); 
датської компанії «Про Тек Віндуер» (виробництво 
скла, віконних конструкцій). Як результат, за 2006 р. 
порівняно з 2005 р. обсяг іноземних інвестицій збіль-
шився у 1,9 рази і становив 91,4 млн дол. США. Річне 
завдання Програми виконано на 130,6 %. На душу 
населення припадає 199,5 дол. США. З початку 
інвестування станом на 1 січня 2006 р. в економіку 
області залучено 509,1 млн доларів США.

Сьогодні лідерами інвестиційних процесів в 
області є спеціальні економічні зони «Яворів» та 
«Курортополіс Трускавець». У Львові діють Генеральні 
консульства Польщі, Росії, Чехії, а також Почесні кон-
сульства Австрії, Бразилії, Казахстану, Литви, Нідер-
ландів, Німеччини.

До найважливіших інвестиційних партнерів 
області належать:

• Польща, обсяг інвестицій становить 70,8 млн дол. 
США (19 % від загального обсягу інвестицій). 

• Німеччина — 49,1 млн дол. США (13 % від загаль-
ного обсягу інвестицій). 

• Угорщина — 38,9 млн дол. США (10 % від загаль-
ного обсягу інвестицій). 

• Великобританія — 27,8 млн дол. США (8 % від 
загального обсягу інвестицій). 

• Данія — 33,2 млн дол. США (8 % від загального 
обсягу інвестицій). 

• Швейцарія — 25,4 млн дол. США (7 % від загаль-
ного обсягу інвестицій).

Найбільші обсяги інвестицій внесено в:
• машинобудування, обсяг інвестицій становить 

82,4 млн дол. США, або 22,2 % від загального 
обсягу інвестицій; 

• харчову промисловість — 52,7 млн дол. США 
(14,2 %); 

• фінансову діяльність — 38,2 млн дол. США (10,3 %); 
• деревообробну промисловість — 26,7 млн дол. 

США (7,2 %); 
• легку промисловість — 23,7 млн дол. США 

(6,4 %); 

організаціями, науковими та освітніми установами 
розроблено Програму сприяння залученню інвести-
цій «Назустріч інвесторам», що дає нові можливості 
комплексної роботи з інвесторами на усіх стадіях 
відпрацювання та реалізації інвестиційного проекту. 
17 листопада 2005 р. Програма схвалена Колегією 
обласної державної адміністрації і представлена на 
розгляд Львівській обласній раді для затвердження. 
Відповідні програми стимулювання інвестиційної 
діяльності рекомендовано розробити у районах та 
містах області. Для залучення потенційних інвес-
торів створено Інвестиційний портал Львівщини 
(http://www.invest.lviv.ua), працює Центр сприяння 
залученню іноземних інвестицій та розвитку малого 
і середнього бізнесу АТ «Кредит Банк (Україна)», 
видано ряд інформаційних каталогів, які презенту-
ють інвестиційні можливості регіону, сформовані 
бази даних вільних земельних ділянок, незадіяних 
виробничих площ, об’єктів незавершеного будівни-
цтва, які пропонуються потенційним інвесторам для 
започаткування інвестиційних проектів. Інформація 
постійно оновлюється на Інвестиційному порталі 
Львівщини.

Найбільша за територією країна Європи — 
Украї на — має найдовший спільний кордон з ЄС, 
одні з найродючіших сільськогосподарських угідь 
у світі, великий внутрішній ринок, що постійно 
зростає, а також висококваліфіковану робочу силу 
з удесятеро нижчими від середньоєвропейських 

ставками заробітної плати. В області працює понад 
1000 суб’єктів підприємницької діяльності з інозем-
ним капіталом. Найбільші інвестиції вкладені інвес-
торами з Німеччини, Угорщини, Польщі, Франції, 
Данії, Великобританії. Хочеться відзначити тут «Сві-
точ», «Львівську пивоварню», СП «Галка», «Західно-
Український комерційний банк» (нині «Кредит-Банк 
Україна»). На території нашого регіону успішно пра-
цює одне з найбільших підприємств з іноземним 
капіталом — ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ» 
(Німеччина). 

У 2006 р. в області здійснювалася реалізація 
нових інвестиційних проектів, зокрема німець-
ких компаній «Комбейс» (будівництво заводу для 
ремонту приладів комунікації) та «BADER» (будів-
ництво заводу для виготовлення автомобільних 

Діаграма 1. 
Основні інвестиційні партнери 

Львівської області.
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• оптову торгівлю та посередництво — 20,1 млн 
дол. США (5,4 %); 

• наземний транспорт — 16,3 млн дол. США (4,4 %).

Найбільш активну інвестиційну діяльність в 
області здійснюють:

• ДП «Кроно — Львів» — деревообробна; 
• ДП «Датський текстиль» — пошиття швейних 

виробів; 
• ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ» — вироб-

ництво автомобільних кабельних мереж; 
• ТзОВ «Танк Транс» — транспортні перевезення; 
• ТзОВ «Яблуневий дар» — виробництво соків; 
• ДП «Холгер Крістіансен Продакшн Україна» — від-

новлення електрообладнання; 
• ТзОВ «Рабмер Україна» — комунальне господар-

ство.

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ 

Кількість об’єктів ЄДРПОУ у Львівській області 
станом на 1 січня 2003 р. становила 49 382, з них 
28,4 % були у приватній власності, 57,1 % — у колек-
тивній, 4,3 % — у державній та 9,8 % — у комунальній 
(крім того, 0,7 % перебували у власності міжнарод-
них організацій та юридичних осіб інших держав). 
Стан розвитку малого та середнього бізнесу у Львів-
ській області залежить в основному від чинників, не 
пов’язаних з місцевою владою. Бізнес у регіоні, як і в 
Україні в цілому, потерпає від недосконалого подат-
кового законодавства та складності дозвільних про-
цедур для ведення бізнесу. Для полегшення цього 
процесу у Львові для суб’єктів господарської діяль-
ності було створено єдиний реєстраційний офіс. За 
кількістю малих і середніх підприємств Львівщина 
утримує третє місце в Україні після Києва та Донеч-
чини, а за кількістю малих та середніх підприємств 
на 10 тис. населення — друге. Такі підприємства 
становлять 4/5 загальної кількості всіх суб’єктів під-
приємництва, що діють в області. У середньому на 
10 тис. осіб населення у Львівській області припа-
дає 53 малі підприємства (по Україні — 48). 

У регіоні створена та продовжує розвиватися інф-
раструктура підтримки бізнесу. Зокрема, в районах 
та містах обласного значення активно діють 22 регіо-
нальні фонди підтримки підприємництва. Загальний 
обсяг коштів, який заплановано витратити з цих фон-
дів на підтримку підприємницького середовища в 
регіоні, у 2007 р. становитиме 595 тис. грн (це 174 % 
порівняно з сумою, виділеною ними у 2006 р.). Най-
більш активними у цьому питанні виступають міста 
Червоноград, Стрий, а також Жовківський, Жида-
чівський, Дрогобицький, Самбірський райони. Крім 
того, у 2007 р. в області заплановано функціонування 
3 бізнес-інкубаторів, 11 бізнес-центрів та 30 кон-
салтингових фірм, які надаватимуть методологічну 
та консультативну підтримку суб’єктам господарю-
вання, проводитимуть тематичні семінари і тренінги 
та здійснюватимуть іншу діяльність.

Предметності та конструктивності діалогу регі-
ональних органів державної влади та бізнесу Львів-
щини надало проведення низки Форумів підпри-
ємців «Влада і бізнес — партнери». Якщо Перший 
Форум підприємців (27 травня 2005 р.) мав пере-
важно декларативний характер, то на наступних 
форумах — Другому (16 грудня 2005 р.), Третьому 
(2 червня 2006 р.) та Четвертому (8 вересня 2006 р.) 
було піднято та обговорено ряд важливих питань 
щодо налагодження позитивної взаємодії між фіс-
кальними, дозвільними, контролюючими органами 
державної влади та суб’єктами господарювання, що 
здійснюють свою діяльність у Львівській області. 

На виконання Закону України від 11 вересня 
2003 р. № 1160-IV «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», Указу Президента України від 1 червня 
2005 року № 901/2005 в області завершено при-
скорений перегляд нормативно-правових актів. За 
його результатами скасовано 392 регуляторні акти, 
які були економічно недоцільними та стримували 
розвиток бізнесу в регіоні. Ведеться робота щодо 
послідовного, базового, періодичного відстеження 
результативності регуляторних актів, складання зві-
тів про відстеження, які згідно з чинним законодав-
ством повинні оприлюднюватися.

Львівська міська влада, намагаючись врегулю-
вати діяльність малого і середнього бізнесу, часто 
наштовхується на критику підприємців та їх організа-

Діаграма 2. 
Обсяги іноземних інвестицій 

у Львівську область.
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цій, зокрема Комітету підприємців Львівщини, пред-
ставництва Держпідприємництва України у Львів-
ській області та ін. Зокрема, міська влада через впро-
вадження місцевих регуляторних актів намагається 
врегулювати функціонування гральних закладів, час 
та обмеження щодо роботи ресторанів та закладів 
громадського харчування, продаж алкоголю, роботу 
дрібних підприємців-торговців. Натомість часто 
лунають заяви підприємців про те, що рішення, які 
продукує Львівська міська рада, можуть свідчити або 
про нефаховість їхніх розробників, або про наміри 
ускладнити життя підприємцям у місті.

ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Влада і бізнес на Львівщині тісно пов’язані, що, 
зокрема, проявляється при аналізі передвиборних 
партійних списків, де велику частку становлять біз-
несмени. Зокрема, в теперішній структурі міської 
ради ситуація виглядає так: у блоці «Наша Україна» 
є 14 бізнесменів або людей, які займаються підпри-
ємницькою діяльністю, у БЮТ — 7, ГП «Пора» — 7, 
ВО «Свобода» — 5, УНБ Костенка і Плюща — 4, 
ПРП — 2. Отож, бізнес у ЛМР представлений 39 осо-
бами, що становить 43 % від кількісного складу і 
суперечить принципу розділення влади та бізнесу. 

Прикладом політиків-бізнесменів є такі депутати 
Львівської міської ради:

Білоус Андрій (Пора) — керівник відділу торгової   
 компанії «Інтермаркет»;
Вардзаль Олександр (БЮТ) — президент 
 корпорації «Прем’єрбуд»;
Гірняк Володимир (УНБ) — гендиректор 
 юридично-інвестиційної компанії «Правосвіт»;
Денис Олег (НУ) — директор ТзОВ «Софтсерв»;
Кадушкевич Володимир (УНБ) — голова прав-
 ління інвестиційної компанії «Комфорт-
 інвест»;
Квурт Володимир (Пора) — генеральний дирек-
 тор ВАТ «Львівська тютюнова фабрика»;
Мужилівський Михайло (БЮТ) — віце-президент 
 ТзОВ «Будінвест»;
Плахтій Роман (Свобода) — заступник генераль-
 ного директора ДП «Львівприлад»;
Попович Василь (НУ) — голова правління
 ВАТ «Львів-Інтуртранс»;
Самагальський Яромир (Свобода) — директор
 ТзОВ «Торговий дім Троян»;
Федишин Роман (БЮТ) — директор 
 ТзОВ «Шувар»;
Шлапак Роман (НУ) — голова спостережної ради 
 торгової компанії «Інтермаркет».
Крім того, у Львові періодично виникають кон-

флікти пов’язані з тиском окремих бізнесменів чи 
бізнес-структур на місцеву владу. Часто у таких 
справах фігурує особа Петра Димінського. Зокрема, 
в інтерв’ю Інтернет-виданню «Обсерватор» від 
2 червня 2006 р. він сказав: «Так, дійсно, протягом 
чотирьох років я фінансував наші демократичні сили 
у Львівській області. Справді, список цих людей 
існує, і якщо наші народні обранці й далі поводити-

муться так, як поводяться зараз, то я обов’язково 
оприлюдню цей список, щоб люди подивилися, хто 
там є і скільки коштує для цих людей демократія». 
Сказане стосувалося депутатів Львівської обласної 
ради і хоча й було використане з метою політичного 
шантажу (швидше за все) та не підтверджене аргу-
ментами, проте інформація не виглядає аж настільки 
безневинною. Загалом, зважаючи на специфічність 
взаємовідносин бізнесу та влади на Львівщині та 
усвідомлюючи суспільні наслідки цього процесу, 
якщо він стане відомим, інформація в цьому контек-
сті є суворо дозованою (або зумисне спотвореною), 
а публічність у відносинах бізнесу та влади є міні-
мальною.

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Останнім часом рейдерство стало популярним 
способом перерозподілу власності в Україні. У Львові 
ж першим помітним прикладом рейдерської атаки 
можна вважати захоплення ВАТ «Львівобленерго», яке 
відбувалося 2005 р. Уважні до подій у місті львів’яни 
не можуть не пам’ятати видовищного шоу з силовим 
захопленням Львівобленерго. Нині рейдерські атаки 
є менш видовищними, але це зовсім не свідчить про 
згортання рейдерської діяльності. Якщо говорити 
про Львів, то рейдери, які працюють із львівськими 
підприємствами, цікавляться не стільки самими під-
приємствами, скільки їхніми активами — землею та 
нерухомістю. Проте можна ствердити, що попит на 
послуги рейдерів на Львівщині є меншим, ніж, ска-
жімо, на сході України, через те, що західний регіон є 
менш промислово розвинутим. 

За останній рік найбільш резонансними справами, 
щодо яких говорили про рейдерство, став конфлікт 
довкола ВАТ «Агрофірма “Провесінь”» між дирек-
цією фірми та Інвестиційним консорціумом «Вихор», 
де з обох сторін звучали звинувачення в організації 
рейдерських атак та порушенні законодавства при 
організації зборів акціонерів, до вирішення конфлікту 
фігурантами справи були активно залучені медіа та 
політичні впливи, зокрема О. Мороз, правоохоронні 
та судові органи. Станом на сьогодні справа розгля-
дається Верховним Судом України.

Ще однією справою був конфлікт довкола при-
міщення на вул. Смаль-Стоцького, 1. 2 жовтня моло-
дики у формі охоронців, у бронежилетах, касках та 
захисних щитах захопили колишній корпус № 28 
Львівського заводу телеграфної апаратури. Це при-
міщення 2 роки перед тим було придбано ЗАТ «Сет-
вік». ВАТ «Львівський науково-дослідного інститут 
факсимільно-телефонної апаратури» (ЛНДІ «ФТА»), 
посилаючись на судові рішення і необхідність їхнього 
виконання, стверджував законність своїх дій. Нато-
мість представники ЗАТ «Сетвік» стверджували, що 
зазначені судові рішення не стосуються ЗАТ «Сет-
вік» і фірма там не згадана взагалі. Нез’ясованим 
залишається не лише те, чому «виконання судового 
рішення» здійснювала охоронна фірма «Кліко», а й 
зміст усіх судових перипетій справи.

Як стверджують експерти з корпоративних кон-
фліктів, за останні півтора року Львів увійшов до пер-
шої п’ятірки міст України, що зазнали потужних рей-
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дерських атак. Симптоматично, але галицька столиця 
також перебуває на вершині «п’єдесталу» за кіль-
кістю резонансних замовних убивств. В обох випад-
ках спільний знаменник — перерозподіл власності. 
Точніше, нахабне відчуження майна через судові 
інстанції без жодної компенсації його попередньо му 
власникові. Наведена нижче статистика підтверджує 
факт, що бути бізнесменом у Львові небезпечно.

Серія замахів на львівських бізнесменів:

1 квітня 2000 р. — на вул. Китайській у Львові 
вбито власника автосалону «Мітцубісі» Андрія Дво-
раківського. 

20 грудня 2000 р. — важко поранено власника 
ринку «Південний» Петра Писарчука.

22 жовтня 2001 р. — у центрі Львова розстрі-
ляли керівника фірм «Світанок» і «Технобуд» Богдана 
Опірсь кого. 

12 жовтня 2002 р. — від отриманих при нападі на 
нього травм помер керівник фірми «Ореол — Трей-
динг» Олег Кравчук. 

17 жовтня 2002 р. — на вул. Конотопській у Львові 
розстріляли директора ТзОВ «Еффа — Львів» Олек-
сандра Олехновича. 

19 жовтня 2002 р. — на очах дружини розстріляли 
директора ринку «Південний» Володимира Семе-
нюка. 

29 листопада 2005 р. — на виїзді з Брюховичів із 
автомата Калашникова розстріляли голову спосте-
режної ради корпорації «ЕкоЛан» Степана Сенчука. 

20 грудня 2005 р. — на вул. Івана Франка неві-
домий скоїв замах на життя начальника управління 
транспорту та зв’язку Львівської міської ради Ярос-
лава Вовчака, кинувши у салон його авто легкозай-
мисту речовину. Через кілька днів він помер від отри-
маних опіків. 

26 жовтня 2006 р. — на вул. Чукаріна у Львові під-
ривають автомобіль власника ринку «Шувар» Романа 
Федишина. 

14 листопада 2006 р. — убито власника ТзОВ 
«Галімпекс — Склодзеркальний завод» Богдана 
Дацка. 

Жоден із цих злочинів не розкрито.

ВИСНОВКИ

Отже, можна констатувати, що бізнес-клімат на 
Львівщини є сприятливим для розвитку бізнес-ініціа-
тив та формування конкурентного ринкового середо-
вища, проте він є достатньо мінливим з огляду на 
нестабільні «правила гри» в цій сфері та високий сту-
пінь втручання влади.

Ширше ця проблема зумовлена політичною заан-
гажованістю бізнесу та високим ступенем нерозділь-
ності влади і бізнесу. Попри позитивні показники роз-
витку середнього бізнесу, дуже часто йому створю-
ють «штучну стелю» у вигляді законних та незаконних 

перешкод, гальмуючи в такий спосіб його динамічний 
розвиток. Натомість великий бізнес дуже часто стає 
об’єктом гострої конкуренції між різними зацікавле-
ними бізнес-середовищами, що, як правило, про-
являється у вигляді рейдерських атак, найтемнішою 
стороною яких є резонансні вбивства львівських 
бізнесменів. У цьому контексті нівелюється ефектив-
ність багатьох заходів місцевої влади, спрямованих 
на формування інвестиційної привабливості регіону.



Територія 33,3 тис. км2

Щільність населення 72 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 2393,6 тис. осіб

міське 1584,6 тис. осіб

сільське 809 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Одеса 1001 тис. осіб

Кількість районів 34

кількість сільських районів 26

кількість районів у містах 8

Кількість міст 19

в т.ч. обласного підпорядкування 7

Кількість селищ міського типу 33

Кількість сільських населених 
пунктів

1135

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1187

ОДЕСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Бойко Анатолій, 
 керівник групи експертів
Константинов Олег, 
Бриндак Олег, 
Симоненко Ольга, 
Чижов Геннадій

Одеська обласна організація 
Комітету виборців України
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більше 10 %. Дієвих механізмів впливу громадянсь-
кого суспільства на органи влади та місцевого само-
врядування на сьогодні не створено, між ними не на-
лагоджено систематичного зв’язку.

Економіка Одещини відіграє помітну роль у гос-
подарському комплексі України і стабільно розви-
вається (хоча останнім часом тут спостерігаються і 
деякі негативні тенденції). Господарський комплекс 
регіону приваблює іноземні інвестиції — з кожним 
роком частка іноземного капіталу у виробництві 
зростає. Проте держава досі активно впливає на 
економічні процеси, у тому числі використовуючи ад-
міністративні засоби. Дуже поширеним явищем за-
лишається рейдерство. 

Специфіка регіону має в своїй основі;
1) специфіку політичного представництва.
У низці місцевих рад представлені непарламент-

ські сили. Наприклад, в облраді — партія «Відро-
дження», Партія пенсіонерів (з центром в Одесі); в 
Одеський міській раді — блок «Не Так!». 

В Одесі розміщені центри низки партій — Морсь-
кої партії, Партії пенсіонерів, партії Народної довіри, 
однак вони не є впливовими навіть на регіональному 
рівні.

Відсутня консолідована позиція політиків-одеси-
тів на центральному рівні, з огляду на це вже прийнято 
низку рішень всупереч інтересам місцевої громади 
(наприклад, щодо проблем Одеського оперного те-
атру, Інституту сухопутних військ тощо).

Особливість електорального зрізу: загальнодер-
жавні соцопитування свідчать, що серед одеситів, як 
правило, найбільш тих, хто має помірковану позицію 
або не визначився з нею;

2) специфіку економічного представництва.
Відсутня єдина одеська БПГ1 чи скоординована 

група регіональних БПГ, які б мали і відстоювали ре-
гіональні інтереси.

Натомість регіон є місцем постійної експансії 
основних українських та частини російських БПГ.

На сьогодні в регіоні представлені бізнес-інтере си 
основних українських БПГ.

3) наявність чітких зовнішніх впливів з-поза меж 
України, що розхитує політичну стабільність. 

1 Бізнесово-промислова група. Існує також 
термін ФПГ («фінансово-промислова група»), 
який використовується стосовно бізнес-
утворень, що формуються банком або іншою 
фінансовою установою («Південний», «Імексбанк» 
в Одесі, СКМ, «Приват», «Інтерпайп» на 
загальнонаціональному рівні). 

ВСТУП

Слід зазначити, що політична ситуація в регіоні 
загалом відображає загальнонаціональні тенденції. 
Відсутність чіткого розподілу повноважень орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, 
протиріччя між великими бізнес-групами — все це 
трансформується у протистояння політичних сил, 
рад та голів держадміністрацій. Поза тим, гострих 
конфліктів у політичній сфері (на відміну від еконо-
міки) зараз не спостерігається. Крім того, деякі кон-
флікти із початком політичної кризи перейшли до ла-
тентного стану.

У місцевих радах переважають представники 
Партії регіонів, місцеві державні адміністрації очо-
люють здебільшого представники НСНУ. Це надає 
інституціональному конфлікту політичної забарвле-
ності. На нашу думку, зняття проблеми та стабілізація 
обстановки можливі лише після стабілізації політич-
ної ситуації на національному рівні.

Інтереси регіону в столиці лобіюються недоста т-
ньо, незважаючи на наявність представництва оде-
ситів у центральних органах влади.

У свою чергу центральні органи влади не втруча-
ються в політичну ситуацію на Одещині (опікуючись 
в основному проблемами соціально-економічного 
розвитку). У регіоні діють приймальні народних депу-
татів України (причому не лише представників одесь-
кої політичної еліти), регіон досить часто відвідують 
перші особи держави. 

В Одеській області достатньо високий рівень по-
літичного плюралізму — тут активно діють опозиційні 
політичні сили. Водночас опозиційний статус зазна-
чених сил досить умовний, адже вони представлені в 
органах виконавчої влади. 

Рівень відкритості владних структур слід визнати 
незадовільним. Їхня діяльність недостатньо прозора 
для громадськості, спостерігаються конфлікти зі ЗМІ, 
які водночас не мають системного характеру.

Регіон має розвинений медіапростір. Тут діє по-
над 800 друкованих видань та понад 100 телерадіо-
компаній. Більшість ЗМІ пов’язана з бізнес-структу-
рами.

Громадянське суспільство на Одещині знахо-
диться на початковому рівні розвитку. При наявності 
майже тисячі НУО з обласним статусом дієвими є не 
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У 
ВЛАДІ 

В Одеській області переважає вплив Партії ре-
гіонів — у місцевій владі (органах самоврядування) 
переважають представники цієї політичної сили. Але 
на відміну від, скажімо, Донеччини, сильні позиції тут 
мають й інші політичні сили центристської та ліво-
центристської спрямованості — Соціалістична пар-
тія, Народна партія (Народний блок Литвина). По-
мітну роль у політичному житті регіону відіграють ліві 
сили — Компартія України (вона представлена в усіх 
місцевих радах, окрім одеських обласної та міської) 
та блок Наталії Вітренко «Народна опозиція». Зага-
лом впливовість непарламентських політичних сил є 
специфічною рисою регіону (див. вище). 

У місті Одесі великий політичний вплив має ко-
манда міського голови Едуарда Гурвіца (член полі-
тради НСНУ). Обласна та більшість районних дер-
жавних адміністрацій контролюються представни-
ками НСНУ. 

В області легалізовані осередки 127 політичних 
партій.

Обласна рада
Абсолютна більшість (понад 2/3) належить пред-

ставникам Коаліції національної єдності та їхнім по-
стійним і ситуативним союзникам (Партія пенсіоне-
рів, Народний блок Литвина, «Народна опозиція»). 

Голова ради — член ПР Микола Скорик (1972 ро-
ку народження, колишній голова правління АКБ 
«Імексбанк»). 

Заступники — член ПР Микола Тіндюк (перший 
заступник), член НБЛ Георгій Арабаджи, член ПСПУ 
Ольга Соловенко, член ППУ Фелікс Петросян, 
член СПУ Дмитро Нікітін. Склад керівництва ради 
відображає структуру більшості. 

Фракції:
ПР — 50 депутатів; голова — екс-керівник Балтсь-

кої райадміністрації Василь Чорнолуцький (фракція 
монолітна). 

СПУ — 18; голова — другий секретар обласного 
комітету партії, член політради СПУ Микола Салта-
новський (фракція майже монолітна, хоча склад її 
неоднорідний — окрім партфункціонерів, є багато 
представників бізнесу).

БЮТ — 14 депутатів; голова — керівник облорга-
нізації ВО «Батьківщини» Віталій Барвіненко. 

«Народна ініціатива» (фракція Народного блоку 
Литвина) — 10 депутатів; голова — керівник облор-
ганізації НПУ, екс-губернатор Сергій Гриневецький. 
За час існування фракції відбувся перехід до фракції 
Партії регіонів депутата Сергія Грохи, Єпископа Біл-
город-Дністровського, намісника Свято-Успенського 
патріаршого чоловічого монастиря. Фракція моно-

літна — колишні представники виконавчої влади, 
керівники с/г підприємств, фінансових установ, про-
мислових підприємств, учені. Вважається найбільш 
кваліфікованою фракцією — всі депутати працювали 
в минулих скликаннях ради. До осені «Народна ініціа-
тива» мала так звану «золоту акцію» в раді, але після 
створення Антикризової коаліції її було втрачено.

«Народна опозиція» — 8 депутатів (на одній із 
останніх сесій із фракції вийшла Ірина Залюбовська); 
голова фракції — Ольга Соловенко. На відміну від 
багатьох фракції «НО» у місцевих радах (де перева-
жають представники РУСІ — м. Одеса, Ізмаїл та ін.), 
фракція є лояльною до голови ПСПУ Наталії Вітренко, 
але підтримує окремі ініціативи ПР.

Склад монолітний, в основному — представники 
ПСПУ. 

НСНУ — 5 депутатів; голова — Сергій Горохов 
(директор Одеської філії ЗАТ «Київстар». Фракція 
складається з бізнесменів та членів «Нашої України», 
що обіймають посади у виконавчій владі. 

«Наша Одеса» — 5 депутатів (команда мера 
Одеси Едуарда Гурвіца; на вибори йшли у списку 
НСНУ, але створили власну фракцію). Голова — пер-
ший заступник одеського мера Анатолій Ворохаєв. 

Партія пенсіонерів — 5 депутатів; голова — Во-
лодимир Хмельницький (директор ВКФ «Укрпівде-
навтотехсервіс»). Фракція стабільно підтримує ініці-
ативи ПР. Звертає на себе увагу присутність у фракції 
заступника голови ДПА регіону Олексія Зотова (він 
був «переданий» ППУ Партією регіонів для створення 
власної фракції). 

Депутатська група партії «Відродження» — 
4 депутати. Голова — Антон Кіссе (колишній нардеп, 
колишній заступник голови облдержадміністрації, 
голова болгарської діаспори). Опозиційна до біль-
шості ради. 

6 позафракційних депутатів (у тому числі 4 де-
путати з депутатської групи партії «Відродження»). 

Міські та районні ради
У більшості районних та міських рад області пере-

вагу мають депутати Партії регіонів.
Представники ПР очолюють 19 районних рад. Ще 

3 голови (Фрунзівський, Савранський, Ананьївський 
райони — Північ) є членами Народної партії (більшість 
у цих радах належить «коаліції», проте НБЛ володіє так 
званою «золотою акцією»). Один голова райради — ко-
лишній член СДПУ (о) (Овідіопольський район — екс-
лідер облорганізації партії Володимир Левчук2), інші — 
СПУ (Татарбунарський і Ширяєвський райони). 

2 Зараз — член Партії регіонів.
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Мал. 1. 
Фракції Одеської 

обласної ради.
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Мал. 2. 
Результати виборів 

до Одеської обласної ради3.

3 За даними Інформаційного порталу Одещини 
(http://misto.odessa.ua/index.php?u=vibori/rezultat/
obl).
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Виняток — Балтський район. Тут досить сильні 
позиції НСНУ (голова ради — екс-голова РДА Микола 
Коновський (НСНУ), «Наша Україна» має фракцію з 
10 депутатів — таку ж формують ПР; крім того, в раді 
2 члени Блоку Костенка і Плюща, 3 — НБЛ, 2 — ПППУ, 
2 — КПУ; більшість формують представники НСНУ з 
мінімальною перевагою).

У місцевих радах створені неформальні коаліції 
представників Партії регіонів, КПУ, Партії пенсіоне-
рів, «Народної опозиції», Народного блоку Литвина, 
СПУ, блоку «Не Так!». 

Народний блок Литвина (управлінці зі стажем, 
керівники агрофірм) переважно підтримує ПР, проте, 
де може, намагається грати роль «золотої акції» (на-
приклад, в Ананьївському районі — голова ради, член 
НБЛ — Микола Балан). Існують, щоправда, приклади 
протистояння НБЛ і ПР — наприклад, у Кілійському 
районі (тут керівник райорганізації НБЛ конфліктує 
із головою райради, членом ПР Володимиром Боде-
ланом (старший брат екс-мера Одеси Руслана Боде-
лана). Схожа ситуація у Комінтернівському районі, де 
інтереси деяких представників НБЛ та ПР вступають 
у протиріччя.

Також можна прогнозувати виникнення протиріч 
між НБЛ та ПР у Роздільнянському районі щодо кан-
дидатури на посаду голови РДА.

Представники НСНУ та БЮТ у більшості райрад 
найчастіше навіть не формують фракцій (1– 2 депу-
тати). 

Дещо відрізняється від зазначеної ситуація в 
міських радах низки міст — Одеси, Білгорода-Дні-
стровського, Ізмаїла, Іллічівська, Котовська, Тепло-
дара, Южного.

В Одеській міський раді більшість офіційно від-
сутня — майже всі депутати після виборів об’єдна-
лися навколо відомого Меморандуму міського го-

лови Едуарда Гурвіца (можна говорити про тимча-
совий компроміс політичних сил). 

ДОВІДКА
Гурвіц Едуард Йосипович, 1948 року народження, 

член НСНУ (член політради НСНУ). Обраний міським 
головою 26 березня 2006 р. (у 2005 р. обійняв цю по-
саду згідно з ухвалою Приморського районного суду 
м. Одеси). Раніше обирався мером у 1994—1998 рр.

В Одесі, окрім ПР (найбільшої фракції ради, 
32 депутатів, голова — Георгій Форостянов), сильні 
позиції мають прибічники Едуарда Гурвіца — фракція 
блоку «Наша Одеса» (до якої приєднався НБЛ, разом 
27 депутатів, голова — Олександр Луняченко).

Мал. 3.
Фракційний склад Одеської 

міської ради.
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Мал. 4.
Керівництво райрад Одеської 

області за партійністю.
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Крім того, у складі Одеської міської ради є такі 
фракції:

Блоку Юлії Тимошенко (голова — В’ячеслав 
Крук) — 12 депутатів,

«Нашої України» (НСНУ, голова — Дмитро Тан-
цюра) — 10 депутатів,

Блоку «Не Так!» (голова — 9 депутатів, голова — 
Світлана Фабрикант), 

«Народна опозиція» — 9 депутатів, голова — Ан-
дрій Шишовський, 

 СПУ — 6 депутатів, голова — Олександр Череп.
15 позафракційних депутатів. 

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД

Політичні протиріччя разом із недосконалістю за-
конодавства породжують постійні конфлікти між дер-
жавними адміністраціями та місцевими радами. До 
порядку денного передостанньої сесії обласної ради 
(25 квітня) було внесено питання про недовіру губер-
натору Івану Плачкову, але після початку стабілізації 
в Києві цей пункт більшість зняла. Свою роль у досяг-
ненні консенсусу зіграли, на нашу думку, і вчинки, на 
які погодився губернатор, зокрема призначивши на 
посаду керівника обласного управління капітального 
будівництва члена ПР В’ячеслава Маркіна. 

ДОВІДКА
Маркін В’ячеслав Володимирович, 1969 року на-

родження, член Партії регіонів.
Фінансовий директор ЗАТ «Голованбудматері-

али», проживає в м. Одесі. До призначення — депу-
тат обласної ради (фракція ПР).

Поза тим протиріччя між ОДА та облрадою зали-
шилися. Продовжується «війна за повноваження» — 
ще 23 лютого обласна рада прийняла рішення про 
повернення собі низки делегованих ОДА повнова-
жень. Губернатор Іван Плачков ставить під сумнів 
законність цієї ініціативи — звернувся до прокура-
тури і, можливо, найближчим часом подасть позов 
до суду.

ДОВІДКА
Плачков Іван Васильович, 1957 року народження, 

с. Криничне Болградського району Одеської області. 
Член НСНУ (член політради НСНУ).

Призначений на посаду голови ОДА Указом Пре-
зидента України від 3 серпня 2006 р. До цього — мі-
ністр палива та енергетики України (з 4 лютого 
2005 р.)4.

 Останнім часом спостерігається поповнення лав 
керівників управлінь місцевих адміністрацій посадов-
цями, які працювали за губернаторства Сергія Гри-
невецького. Приклад — Валентина Гілко, яка замі-
нила на посаді керівника облуправління внутрішньої 
політики Григорія Заславського, керівники управлінь 
економіки — Олександр Гордієнко, культури та ту-
ризму — Надія Бабич. 

Під час політичної кризи в країні у регіоні відбу-
валися процеси політичної структуризації — форму-

4 Офіційний інтернет-портал Кабінету Міністрів 
України (http://www.kmu.gov.ua).

валися антикризові і «широкі» альянси, блокувалася 
робота рад, висловлювалася недовіра керівникам 
органів виконавчої влади.

В обласній раді ситуація стабілізувалася до по-
чатку літа 2006 р. У той же час відкриття першої сесії 
затягнулося майже на півтора місяці — тервиборч-
ком працював дуже повільно, з перервами, діяльність 
голови ТВК Володимира Білоусюка мала характер 
відвертого саботажу. Не менш важко відбувався і пе-
реговорний процес між основними політичними си-
лами регіону. Так, уперше лідери виборчих перего-
нів відкрито зустрілися лише 28 квітня, через місяць 
після дня голосування. Характерно, що цього ж дня 
оголосив про свій перехід до парламенту губернатор 
Василь Цушко і був підписаний перший меморандум 
про формування «помаранчевої коаліції».

23 травня 2006 р., у день відкриття сесії, спалах-
нуло гостре протистояння між представниками Пар-
тії регіонів і СПУ. Предметом суперечки стала відсут-
ність голови обласної ТВК Володимира Білоусюка. 
ПР звинуватила депутатів від СПУ у спробі зриву 
пленарного засідання. Врешті-решт перевага опини-
лася на боці представників ПР. Вдало проведені пе-
реговори з низкою політичних сил дали їм змогу біль-
шістю голосів (64 зі 120) визнати сесію легітимною і 
призначити на посаду голови облради представника 
ПР. Ним став Микола Скорик, голова правління АКБ 
«Імексбанк». Тоді ж відбулося формування в обласній 
раді більшості у складі фракцій Партії регіонів, «На-
родної ініціативи» (НБЛ), Партії пенсіонерів, блоку 
Наталії Вітренко «Народна опозиція». Заступниками 
Миколи Скорика стали: від ПР — Микола Тіндюк, від 
НБЛ — Григорій Арабаджи, від ПСПУ — Ольга Соло-
венко, від ППУ — Фелікс Петросян.

 У червні 2006 р. представники СПУ різко змінили 
свою позицію і почали координувати голосування із 
ПР. 

13 липня фракція СПУ виступила єдиним фрон-
том із більшістю на підтримку Антикризової коаліції 
у ВР. Аналогічно вчинила частина депутатів від БЮТ 
та НСНУ. 

Тоді ж відбувся розкол у фракції «Наша Україна» — 
4 депутати (+1 з фракції СПУ), зокрема заступники 
одеського мера Анатолій Ворохаєв і Михайло Кучук, 
утворили фракцію «Наша Одеса».

У листопаді 2006 р. більшість ради поставила пи-
тання щодо неприпустимості перебування на чолі 
державних адміністрацій представників опозиційних 
сил (зокрема, йшлося про губернатора Івана Плач-
кова). Після початку нинішньої політичної кризи ця 
тема актуалізувалася — за ініціативою більшості до 
порядку денного сесії облради 25 квітня було вклю-
чено питання про недовіру губернатору (див. вище). 

Аналогічні події розгорталися протягом року і в 
районах та великих містах регіону.

Активні дії ПР із формування більшості викликали 
ряд конфліктів у радах, подекуди фактично заблоку-
вавши їхню роботу.

Особливо характерним є випадок у Великомихай-
лівському районі. Тут політичний конфлікт призвів до 
проведення двох паралельних сесій районної ради. 
19 квітня районна рада у складі фракції БЮТ (без 
двох депутатів), НСНУ, СПУ і КПУ (всього 24 особи з 
46, тобто кворум) зібралася на сесію і обрала голову 
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та його заступника — відповідно Степана Швеця 
(КПУ) і Ігоря Заваду (НСНУ). Водночас, незгодні з та-
ким рішенням сесії депутати (фракції Партії регіонів, 
Народного блоку Литвина і «Не Так!», а також 2 екс-
депутати від БЮТ — всього 24 особи) зібралися на 
паралельне засідання, де обрали головою Михайла 
Вишнякова (Народний блок Литвина). До останнього 
часу в районі існувало фактично дві районні ради.

Зараз головою ради обрано Михайла Вишнякова, 
який вступив до Партії регіонів. Аналогічно вчинила 
частина депутатів від БЮТ та НСНУ. Зараз у раді 
створено «синьо-білу» більшість. 

На сьогодні райрадами недовіру 2/3 голосами 
висловлено головам Кілійської РДА Олегу Греча-
ному, Роздільнянської РДА Надірбегу Мамєдову, 
Ананьївської РДА Володимиру Сєдову. 50 % голо-
сів висловлено недовіру (що, згідно із Законом, має 
рекомендаційний характер) головам Комінтернівсь-
кої райради — Людмилі Прокопечко, Саратсь-
кої — Анатолію Негодяєву, Білгород-Дністровсь-
кої — Володимиру Зінченку. Очікується, що з ак-
тивізацією роботи команди Президента із підготовки 
виборів аналогічні вотуми будуть винесені й іншим 
головам адміністрацій. Крім того, ради мають намір 
рекомендувати Президенту на заміщення посад го-
лів РДА представників ПР. 

У низці районів між РДА та райрадою гострих кон-
фліктів на сьогодні не спостерігається: наприклад, у 
Березовському (Анатолій Ладиненко), Ізмаїльсь кому 
(Сергій Ніколаєв), Арцизькому (Віталій Давидов), 
Білгород-Дністровському районах (Володимир Зін-
ченко, хоча йому було висловлено вотум недовіри).

В окремих районах це протистояння спостеріга-
ється й зараз. Причинами конфлікту сторони назива-
ють відсутність чіткого розподілу повноважень орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, 
низький професійний рівень посадовців РДА, масові 
кадрові чищення в 2005 р., небажання йти на комп-
роміс із більшістю ради.

1. В Ананьївському районі недовіру голові РДА Во-
лодимиру Сєдову було висловлено двома трети-
нами ради в червні 2006 р., тоді як відставка від-
булася лише 3 серпня. Вердикт ради підтримали 
фракції БЮТ і «Нашої України», хоча ініціаторами 
були депутати від Партії регіонів і НБЛ. Зараз 
В. Сєдов звільнений зі своєї посади.

2. У Кілійському районі недовіру голові РДА було 
висловлено у другій половині липня. Зараз Олег 
Гречаний продовжує обіймати свою посаду, проте 
намагається не конфліктувати з більшістю ради.

3. У Саратському районі спроба висловити недовіру 
Анатолію Негодяєву (підтримана фракціями БЮТ 
і СПУ) вилилася в гостре протистояння. Голова 
РДА спробував скористатися своїм членством у 
БЮТ і скликав екстрену партконференцію, щоб 
розколоти місцеву організацію блоку. Проте па-
ралельно відбулася інша конференція, на якій 
Анатолія Негодяєва було виключено із керівни-
цтва організації.

4. У Комінтернівському районі протистояння роз-
гортається між головою РДА Людмилою Проко-
печко (Народний рух України, блок «Наша Укра-
їна») та більшістю районної ради (Партія регіонів, 
СПУ, КПУ, БЮТ). 

13 жовтня 2006 р. Людмилі Прокопечко було ви-
словлено недовіру («за» - 25 депутатів із 43 присут-
ніх). Голову РДА звинувачують у незаконному продажі 
земельних ділянок на території району, завищенні 
даних зі збирання врожаю зерна на 60 тис. тонн та 
відмові надати звіт про діяльність адміністрації у 
2006 р.

6 грудня, під час сесії місцевої ради, Л. Проко-
печко було знову висловлено недовіру. Цього разу 
рішення підтримали дві третини депутатського кор-
пусу.

7 грудня відбувся напад на депутата районної 
ради Юрія Шахрая (ПР). Народний обранець отри-
мав численні тілесні ушкодження від свого колеги, 
Руслана Сиротюка5 (НСНУ). 

В Одесі конфлікт між мером та радою відсутній.
В Южному більшість (НБЛ + ПР) є лояльною до 

мера Володимира Новацького (НБЛ). 
В Іллічівську більшість у міській раді конфліктує 

з безпартійним мером Валерієм Хмельнюком. При-
чина — земельні питання та інвестиційні програми. 

В Ізмаїлі відбувалися конфлікти між більшістю у 
міській раді та мером Георгієм Дубенком. На пере-
достанній сесії рада розкритикувала діяльність двох 
заступників мера. Аналогічна ситуація в Білгород-
Дністровському. Причина — протиріччя у земельній 
сфері. 

У Теплодарі міська рада є лояльною до мера Лео-
ніда Печерського.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
«ЦЕНТР  — РЕГІОН»

На останніх виборах до ВР трьохвідсотковий 
бар’єр в Одеський області подолали 7 політичних сил 
(таблиця 1).

У цілому взаємовідносини регіону із централь-
ними органами влади неконфліктні. Область має 
стратегічне значення для держави (транспортні 
шляхи, порти, Придунав’я), тому центр уважно сте-
жить за місцевими подіями та інколи втручається 
у них — це можна було спостерігати під час ротації 
керівництва морських транспортних підприємств — 
Одеського, Південного, Іллічівського портів, Українсь-
кого Дунайського пароплавства. Але на політичну си-
туацію це не справляє суттєвого впливу. 

Окремого «одеського клану» у столиці немає, 
хоча регіон має представництво у ВР (13 депутатів 
Партії регіонів — Леонід Клімов, Сергій Ківалов, Ігор 
Мітрошкін, Петро Петрик, Дмитро Волошенков; БЮТ-
івці Юрій Крук, Ігор Рибаков, Руслан Зозуля, Воло-
димир Курінний, Олег Радковський, Інга Вершиніна 
(нині — член більшості); НСНУ — Олексій Козаченко, 
СПУ — Ігор Урбанський. Деякі одесити навіть очолю-
ють центральні відомства (наприклад, Міністр внут-
рішніх справ Василь Цушко, Голова Рахункової па-
лати Василь Симоненко), Голова Антимонопольного 
комітету Олексій Костусєв. Одеситом також є Голова 
Конституційного Суду Іван Домбровський.

5 За останніми даними, у середині квітня був 
звільнений заступник голови РДА Петро Ковальчук 
(НСНУ). 
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Із вказаних народних депутатів та чиновників проб-
лемами регіону опікуються Леонід Клімов (політична 
сфера, земля та будівництво); Дмитро Волошенков 
(політична сфера), Юрій Крук (транспортна сфера; 
пов’язаний із низкою транспортних та промисло-
вих підприємств на півдні регіону — Ренійського, 
Ізмаїльського, Кілійського портів, ВАТ «Українське 
Дунайсь ке пароплавство», Ізмаїльського суднобудів-
ного-судноремонтного заводу; має бізнес-інтереси 
також в Одеському порту та Іллічівську); Володимир 
Курінний (опікується проблемами розвитку турис-
тичної сфери); Олег Радковський (інтереси у сфері 
будівництва — холдинг «Берег-груп»), Ігор Рибаков; 
Олексій Козаченко (металева промисловість, будів-
ництво); Ігор Мітрошкін (правоохоронні органи). 

Щодо точної кількості приймалень народних де-
путатів у регіоні інформації немає. Відомі приймальні 
нардепів Миколи Катеринчука (НСНУ — відвідує 
регіон), Петра Цибенка (КПУ — регулярно відвідує 
область, зустрічається з виборцями), Олега Рад-

Назва політичної сили
Частка поданих за партію/блок голосів

(з 100 %)
Кількість поданих за партію/блок 

голосів

Партія регіонів 47,51 % 528 171

Блок Юлії Тимошенко 9,86 % 109 622

Блок «Наша Україна» 6,44 % 71 694

Соціалістична партія України 6,26 % 69 676
Блок Наталії Вітренко «Народна 
опозиція»

4,50 % 50 047

Народний блок Литвина 3,78 % 42 073

Комуністична партія України 3,18 % 35 386

Таблиця 1.
Вибори до Верховної Ради 

України (2006 р.): результати 
по Одеській області.

Мал. 5.
Результати виборів до ВРУ 

(2006 р.). Одеська область.

ковського, Володимира Курінного, Ігоря Рибакова, 
Олексія Козаченка, Юрія Крука, Леоніда Клімова. 

Більшість приймалень знаходиться в офісах від-
повідних партій, у приміщеннях, що належать устано-
вам та бізнес-структурам, з якими пов’язують народ-
них депутатів, в адміністративних будівлях органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

З початком останньої політичної кризи в країні 
більшість рад підтримала дії Кабміну та ВР. 

4 квітня 2007 р. обласна рада висловилася на 
підтримку Коаліції національної єдності. Аналогічні 
рішення за чотири тижні прийняли понад 20 міс-
цевих рад регіону, зокрема Ананьївська, Березів-
ська, Біляївсь ка, Великомихайлівська, Ізмаїльсь ка, 
Котовсь ка, Красноокнянська, Роздільнянська, Сав-
рансь ка, Любашівська, Тарутинська, Ширяївська, 
Білгород-Дністровська, Іванівська, Болградська ра-
йонні, Іллічівсь ка, Ізмаїльська, Котовська, Білгород-
Дністровська міські ради. 
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ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

Політичні еліти регіону тісно пов’язані із бізне-
сом. Керівництво деяких впливових партій (ПР, СПУ) 
складається з представників великих корпорацій та 
фінансово-промислових груп. Із впливових посадов-
ців, політиків та громадських діячів можна назвати: 
губернатора Івана Плачкова (член політради НСНУ, 
екс-міністр палива та енергетики), голову облради 
Миколу Скорика (член ПР, екс-голова правління АКБ 
«Імексбанк»), мера Одеси Едуарда Гурвіца (член по-
літради НСНУ), секретаря Одеської міської ради 
Олександра Прокопенка, нардепа від Партії регіонів 
Леоніда Клімова; Юрія та В’ячеслава Круків (Юрій — 
нардеп від БЮТ, В’ячеслав — голова фракції БЮТ в 
Одеській міськраді); нардепа від БЮТ Володимира 
Курінного (екс-заступник мера Е. Гурвіца, екс-голов-
ний редактор газети «Юг»), нардепа від БЮТ Олега 
Радковського (холдинг «Берег-груп»), нардепа від 
НСНУ Олексія Козаченка (корпорація «Панком ЮН») 
та інших нардепів, голову обласної організації На-
родної партії України Сергія Гриневецького (екс-гу-
бернатор Одеської області), голову обласної органі-
зації ВО «Батьківщина» Віталія Барвиненка, депутата 
облради, першого секретаря обкому СПУ Бориса 
Музалева (Голова наглядової ради мережі супер-
маркетів «Таврія В»), голову фракції СПУ в облраді 
Миколу Салтановського; першого секретаря обкому 
КПУ Євгена Царькова, секретаря обкому ПСПУ Ольгу 
Соловенко (заступник голови Одеської обласної 
ради). 

Загалом ці особи визначають політичну ситуацію 
в області. 

Ротація серед керівництва осередків політичних 
партій незначна. Це пояснюється відсутністю в біль-
шості парторганізацій внутрішньопартійної демокра-
тії. Останнім часом змінилося керівництво (з великих 
партій) лише у НБЛ — замість мера Южного Володи-
мира Новацького головою облорганізації став Сергій 
Гриневецький.

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

У цілому рівень політичного плюралізму в регіоні 
можна визнати задовільним. Існує реальна опозиція 
(БЮТ та НСНУ), яка досить активно діє. Суто політичні 
акції опозиціонери проводять за вказівкою з центру. 
Політичних репресій або дій, схожих на репресії, 
після «великого чищення» 2005 р. не зафіксовано. 

Владна коаліція (ПР, СПУ, КПУ) не є монолітною, 
існують протиріччя між ПР та КПУ (з приводу НАТО, 
статусу російської мови).

Частина зазначених політичних сил у 2006 р. була 
неактивною, що можна пояснити припиненням фі-
нансової підтримки після поразки на виборах. Деяке 
пожвавлення спостерігається зараз, коли є вірогід-
ність старту нової кампанії. Особливо активно діють 
партії та блоки, що увійшли до місцевих рад. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА

У звітний період владні структури (органи дер-
жавної виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання) акцентували увагу на проблемах, що існують 
переважно у соціально-економічній сфері: тран-
спорт, шляхи, ЖКГ (зокрема тарифи на комунальні 
послуги, пільги та субсидії), енергетика (забезпе-
чення електро енергією півдня області, що залежить 
у цьому питанні від Молдови), боротьба з контрабан-
дою, підтримка сфери охорони здоров’я, освіти. 

У політичній сфері активні органи місцевого са-
моврядування — рішення щодо надання російській 
мові статусу регіональної, щодо статусу вояків ОУН-
УПА, НАТО, щодо ставлення до політичній ситуації в 
країні.

У регіоні діє низка конфліктоутворюючих чинни-
ків.

Зокрема, значна частина населення м. Южного 
висловлює негативне ставлення щодо приватизації 
та можливої реструктуризації Одеського припорто-
вого заводу (ОПЗ), чим намагаються скористатися 
деякі політичні сили, зокрема НП. Аналогічні настрої 
існують і в обласному центрі, що віддзеркалює пози-
ція багатьох депутатів Одеської міської ради. Лунає 
критика на адресу Кабміну та думки, що привати-
зація та реструктуризація ОПЗ може призвести до 
скорочення робочих місць, припинення соціальних 
програм підприємства, зменшення заробітної плати, 
негативних екологічних наслідків.

Виникнення зон соціальної напруги можуть по-
ставити болісні питання, пов’язані з житловим будів-
ництвом, проблемами навколо розподілу та продажу 

Партія регіонів 47,51 % 528 171

Блок Юлії Тимошенко 9,86 % 109 622

Блок «Наша Україна» 6,44 % 71 694

Соціалістична партія України 6,26 % 69 676

Блок Наталії Вітренко
«Народна опозиція» 

4,50 % 50 047

Народний блок Литвина 3,78 % 42 073

Комуністична партія України 3,18 % 35 386

Партія «Відродження» 2,26 % 25 228

Партія «Віче» 1,98 % 22 098

Опозиційний блок «Не Так!» 1,69 % 18 871

Партія Зелених України 0,85 % 9 548

Громадянський блок «Пора –ПРП» 0,75 % 8 342

Блок Юрія Кармазіна 0,68 % 7 591

Блок НДП 0,52 % 5 791

Таблиця 2.
Основні партії регіону 

та результати виборів у ВРУ6.

6 За даними офіційного інтернет-сайту ЦВК (http://
www.cvk.gov.ua/).
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престижної землі прибережної зони, недоліками у 
роботі одеського міського ЖКГ тощо.

Достатньо сильним є негативне ставлення оде-
ситів до проведення на території обласного центру 
військових навчань «Сі Бриз — 2007». Не виключена 
можливість проведення акцій протесту за ініціативою 
деяких політичних сил. 

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

Рівень відкритості владних структур слід визнати 
незадовільним. Тут виявлено такі тенденції:

• ігнорування інформаційних запитів громадян та 
ЗМІ (найбільш закритими є силові структури, су-
дові та правоохоронні органи);

• систематичне проведення «закритих заходів» 
(засідання постійних комісій рад, погоджуваль-
них рад місцевих рад, апаратних нарад в меріях 
та адміністраціях, нарад робочих груп із соці-
ально значущих проблем);

• рішення рад та адміністрацій публікуються част-
ково, не в повному обсязі.

Існують майнові протиріччя між ЗМІ та радами. 
Наприклад, між обласною радою та трійкою одеських 
рейтингових газет — «Вечерней Одессой», «Югом» 
та «Чорноморськими новинами» — щодо здачі цими 
газетами частини приміщень редакцій у суборенду 
приватним фірмам. Напружена ситуація склалася в 
Роздільнянському районі навколо реорганізації рай-
радою районної газети «Вперед». 

Водночас владні структури прагнуть більш ак-
тивно висвітлювати свою діяльність у власних ЗМІ. 
Інтернет-сторінки мають Одеська облдержадміні-
страція, частина місцевих органів центральної влади, 
Одеська облрада, міськрада та виконком міськради, 
частина райдержадміністрацій. 

Громадські обговорення та слухання проводять 
обласна державна адміністрація та Одеська мерія. 
Вони мають переважно формальний характер, ре-
комендації громадськості не завжди виконуються 
(наприклад, резолюція громадських слухань щодо 
забудови схилів Одеси в районі пляжу «Дельфін» ви-
конана не була — питання було винесене на сесію 
міськради (щоправда, депутати відмовилися її під-
тримувати). 

На думку опитаних нами експертів (переважно з 
журналістського середовища), можливе підвищення 
рівня закритості влади із поглибленням політичної 
кризи в країні. 

КОРУПЦІЯ 

Майже всі впливові політичні структури регіону 
тісно пов’язані (є політичними ресурсами) із бізнес-
структурами. 

Щодо корупції, то рівень корумпованості органів 
влади, місцевого самоврядування, за оцінкою пра-
воохоронців, високий. 

Є підстави стверджувати, що корупція в регіоні — 
поширене явище, яке набуло системного характеру.

Поза тим, реакцію правоохоронних органів на це 
явище слід визнати незадовільною. 

За перші три місяці 2007 р. органами правопо-
рядку регіону виявлено 72 факти корупційних діянь. 
Адміністративні протоколи складені стосовно 1 дер-
жавного службовця 1–4 категорії, 6 держслужбовців 
5–7 категорії та 28 службових осіб органів місцевого 
самоврядування. До суду направлено 72 протоколи, 
з яких 42 розглянуто, щодо 39 прийняті рішення про 
накладання штрафів на загальну суму 11,4 тис. грн.

У 2006 р. міліцією виявлено 205 фактів коруп-
ційних діянь. Адміністративні протоколи складені 
стосовно 1 державного службовця 1-4 категорії, 54 
держслужбовців 5-7 категорії та 65 службових осіб 
органів місцевого самоврядування. До суду направ-
лено 205 протоколів, з яких 140 розглянуто, щодо 
106 прийняті рішення про накладання штрафів на за-
гальну суму 30 тис. грн7.

Гучних справ та корупційних скандалів у регіо ні 
було небагато. Найзначніший — публічне звину-
вачення під час однієї з сесій міськради депутатом від 
фракції «Наша Одеса» Олександром Казарновсь-
ким заступника Одеського міського голови Михайла 
Кучука у лобіюванні інтересів великих будівельних 
корпорацій та отриманні хабарів. 

Інший скандал — звинувачення обласною радою 
ОДА (зокрема, екс-керівника управління капіталь-
ного будівництва Миколу Фарика) у неефективному 
використанні коштів при зведенні пам’ятника Івану 
Франку в Одесі (700 тис. грн).

У деяких випадках корупційні скандали спровоку-
вали кадрові перестановки в підприємствах та орга-
нах влади. Так, через висновки комісій у складі КРУ, 
СБУ та ін. правоохоронних і контролюючих органів 
відбулися відставки генерального директора ВАТ 
«Українське Дунайське пароплавство», керівників 
Іллічівського та Южненського морських торгівельних 
портів. 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Основні претензії до судів Одеського регіону (за 
даними моніторингу прав людини Одеської обласної 
організації КВУ8) такі: 

• порушення процедури реєстрації позовних заяв 
та скарг, а саме — вони не реєструються як ци-
вільні справи, не присвоюється номер, не заво-
диться картка. Через відсутність карток немож-
ливий дієвий контроль за станом справ;

• затягування розгляду справ; величезна кількість 
перерв;

• відсутність протоколів судових засідань;
• відсутність нормального виконання: часто судові 

рішення просто не виконуються;

7 За даними Головного управління МВС України в 
Одеській області.

8 Звіт Одеської обласної організації ВГО КВУ про 
результати спостереження стану захисту прав 
людини та громадянина в Одеській області 
(2006 р.).
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• навмисне ухилення судових органів від розгляду 
тих або інших справ, скарг і заяв громадян; 

• несправедливість ухвалених рішень. 
• корупція в суддівському середовищі. 

Політичні справи не зафіксовані.

ВИСНОВКИ

Серед основних тенденцій, що спостерігалися за 
рік після виборів, слід зазначити такі.

Одеська область почала симпатизувати пред-
ставникам ПР, хоча раніше входила до так званого 
«червоного поясу», переважно голосуючи за лівих. 
Фактично маємо доказ того, що вирішальний чин-
ник — не ідеологічний, а ментальний.

Крім того, регіон електорально неоднорідний. У 
ньому можна виділити три субрегіони — умовно Пів-
ніч, Центр та Бессарабія зі своєю специфікою.

За результатами виборів на регіональному рівні 
відбулася структуризація партійної системи.

Своє місце в публічній владі зайняли парторгані-
зації парламентських партій, а також ПСПУ та НПУ.

Інші, навіть ті, що представлені у місцевих радах, 
вже зараз шукають своє місце в лавах більш сильних 
союзників.

Напрям структуризації визначила ситуація в 
Центрі — з утворенням антикризової коаліції у складі 
ПР, КПУ і СПУ відбулося переформатування влади 
(зміна форматів коаліцій, депутатські переходи) в 
низці місцевих рад на користь Партії регіонів та її со-
юзників. 

Парторганізації провладних партій, насамперед 
ПР, приростають за рахунок непарламентських пар-
тій.

Наразі цей процес продовжується вже в рамках 
кооптації кадрів для участі у виборчій кампанії. Це 
зводить шанси інших партій на успіх практично на-
нівець.

Разом із тим перманентні протиріччя між біль-
шостями в радах та органами виконавчої влади на-
очно свідчать про штучність перенесення на низовий 
ґрунт партійної структуризації. Як конфлікти в радах, 
так і політичні союзи нерідко мають не партійний чи 
ідеологічний, а особистісно виражений характер.

Не виправдалися повністю надії на те, що пропор-
ційна система стимулює партійне будівництво та 
зробить партійних депутатів більш відповідальними.

Відбулася надмірна політизація місцевих рад. 
Доречно ставити питання про їхню керованість 

партійними центрами.
Відбувся відрив депутатського корпусу від вибор-

ців — з ним працюють переважно колишні мажори-
тарники у своїх округах.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

В Одеській області територіальними підрозді-
лами Міністерства юстиції України було зареєстро-
вано понад тисячу об’єднань громадян, громадських 
і благодійних організацій.

Серед них (дані на 2005 р.) 50 професійних спілок, 
приблизно 400 благодійних організацій, 4 спілки ро-
ботодавців, 75 молодіжних, 39 дитячих та 186 спор-
тивних організацій, 103 об’єднання ветеранів і інва-
лідів, 31 об’єднання охорони природи, 13 об’єднань 
релігійного спрямування, 48 жіночих, 43 культурно-
освітніх, 8 правозахисних організацій. 

За висновками експертів, реально діючих органі-
зацій — не більше 10 %. 

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ 

Активність НУО залишає бажати кращого. Серед 
активних об’єднань громадян можна згадати такі: 

«Дорога к дому» (допомога бездомним громадя-
нам, голова — Сергій Костін); «Вера, надежда, лю-
бовь» (боротьба з насиллям в родині, торгівлею «жи-
вим товаром», профілактика СНІДу, голова — началь-
ник КМДН ГУ МВС в Одеській області Тетяна Семи-
коп); Гуманітарний «Фонд відродження Одеси ім. де 
Рибаса» (охорона культурної спадщини); Благодій-
ний фонд «Молода Гвардія» (захист дитячого табору 
«Молода гвардія»), Благодійний фонд «Сподіваюся і 
вірю!» (допомога онкохворим дітям); Центр реабілі-
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тації дітей-інвалідів імені Януша Корчака, громадська 
організація «Клуб взаємодопомоги “Життя +”» , Не-
залежна профспілка журналістів (голова — Сніжана 
Павлова), Благодійний фонд соціального захисту 
старості громадян «Наше будущее», ГО «Одеське то-
вариство пенсіонерів», організація «Место встречи 
изменить нельзя» (Дмитро Співак), БФ «Молодой 
инвалид», Товариство ветеранів Афганістану, Спілка 
ветеранів Афганістану (Опанас Радукан), Одеський 
комітет ветеранів Афганістану (голова — Олександр 
Луценко, ПР), ГО «Наші діти» (Вадим Георгієнко), 

ТОВ «Одеський прес-клуб», ОГМО «Лицем до лиця», 
Молодіжна рада при Одеській міський раді, Комі-
тет народного контролю «Прозора влада» (Андрій 
Іщенко — увійшов до «Народної самооборони» Юрія 
Луценка), «Нова Адміністрація, Достойна Одеси» 
(Н.А.Д.О. — Сергій Дібров — боротьба із забудовою 
схилів Одеси), Одеська обласна організація ВГО КВУ, 
Організація ветеранів Одеської області, Одеська об-
ласна організація Всеукраїнського товариства по-
літичних в’язнів та репресованих, Одеська обласна 
організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів 
та ін. Велику роль в економічному житті регіону віді-
грають професійні спілки (зокрема у корпоративних 
суперечках, під час рейдерських атак) та козацькі ор-
ганізації (24 структури).

Щодо співвідношення рівня громадської актив-
ності в обласному центрі та районах області, на жаль, 
треба зазначити, що в районах області дієвих гро-
мадських організацій вкрай мало, що пояснюється 
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відсутністю потрібних умов для виникнення та розви-
тку громадських ініціатив.

При владних структурах регіону існують численні 
громадські ради (НУО, національно-культурних това-
риств, політичних партій, релігійних організацій) — 
наприклад, при голові ОДА, при ГУ МВС, при Одесь-
кому міському голові, Одеській міській раді — однак 
їхні рішення нечасто беруться до уваги.

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ ТА 
ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО

У місті є досить цікаві приклади інноваційних ін-
струментів розвитку громадянського суспільства. 
Наприклад, Молодіжна рада при виконавчому комі-
теті Одеської міської ради (МР). МР є найбільшою 
міською коаліцією за кількістю громадських пред-
ставників (230 + 25 представників на рівні районів 
та міста), яка формується незалежно від влади. Цей 
принцип забезпечується проведенням регулярних 
прямих таємних виборів бюлетенями представників 
на 240 виборчих дільницях, а також рейтингом най-
більш дієвих НУО. МР стала найбільшою громадсь-
кою коаліцією міста після лобіювання низки повнова-
жень. Прикладом є «молодіжне вето»: жоден проект 
рішення міської ради, який впливає на життя молоді, 
не може бути затверджений на сесії міської ради 
без попереднього розгляду та затвердження на се-
сії МР. Це право закріплено рішенням міської ради. 
МР стала найбільш впливовою коаліцією після прак-
тичного використання «молодіжного вето»: МР двічі 
блокувала розгляд на сесії міської ради міської про-
грами стосовно молоді, розробленої без урахування 
громадських рекомендацій. У результаті біля 2/3 
змісту програми було змінено. Наприклад, програма 
уперше передбачає розроблення конкретних крите-
ріїв оцінки змін саме становища молоді у результаті 
реалізації заходів, що фінансуються за рахунок міс-
цевого бюджету. Застосовування системи фінансу-
вання проектів ініціатив молоді без статусу юридич-
ної особи є також важливим практичним прикладом. 
Програма містить інші цікаві приклади, важливі для 
розбудови громадянського суспільства. Важливим є 
моніторинг відносин між місцевою владою та МР: від 
спроб чиновників створити альтернативну молодіжну 
раду при міському голові та повному ігноруванні гро-
мадських рекомендацій МР до конструктивної співп-
раці завдяки зусиллям профільної депутатської комі-
сії. Одночасно моніторинг висвітлює і проблеми МР, 
серед яких найвагомішими є:

1) низький рівень поінформованості самої молоді 
щодо розроблених механізмів впливу; 

2) розрив між громадськими представниками та мо-
лоддю міста, відсутність дієвих громадських при-
ймалень та інше. Але недоліки є скоріше пробле-
мами становлення нового інструменту щоденної 
демократії. 

У цілому НУО досить слабо впливають на дії та рі-
шення влади та політичні сили. Наприклад, Н.А.Д.О. 
веде боротьбу проти забудови схилів в Одесі, «Место 
встречи изменить нельзя» ініціює акції на захист 
об’єктів культурної спадщини, що стають об’єктами 

інтересу бізнес-структур; КВУ проводить систе-
матичний моніторинг діяльності влади, партійних 
структур, виконання політиками передвиборчих зо-
бов’язань; «Дорога к дому» лобіює прийняття рішень 
на захист прав бездомних тощо. 

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРА 

На жаль, повної інформації щодо надання гро-
мадськими організаціями регіону звітів немає, ві-
домо лише, що НДО, які приділяють достатню увагу 
публічності своєї діяльності, вкрай мало. 

Діяльність громадських організацій зосереджена 
переважно в обласному центрі та інших великих міс-
тах області9, що пояснюється зокрема відсутністю 
потрібних умов для виникнення та розвитку громад-
ських ініціатив.

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ В ОБЛАСТІ

Стосовно інших форм суспільної активності в регі-
оні, зокрема ОСН, то досвід їх створення є практично 
тільки в обласному центрі. У цій сфері активно працює 
громадська організація «Лицем до лиця». При Одесь-
кій міській раді навіть створено профільне управління 
з роботи з ОСН, але ефективному розвит ку ОСН за-
важає низка різних проблем: 

• пасивність громадян (не поспішають створювати 
ОСН, якщо й знаходяться окремі ентузіасти, то 
вони не завжди мають підтримку);

• при передачі будівлі на баланс ОСН влада має 
провести її капітальний ремонт, а з цим завжди 
виникають труднощі, відповідно затягується про-
цес оформлення ОСН;

• великою проблемою є нестача професійних ка-
дрів для забезпечення діяльності ОСН, напри-
клад бухгалтерів, що дуже ускладнює ситуацію.

9 За даними офіційної інтернет-сторінки Головного 
управління юстиції в Одеській області 
(http://oblus.odessa.gov.ua/).
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Громадянське суспільство на Одещині перебуває 
на початковому рівні розвитку. При наявності майже 
тисячі НУО з обласним статусом дієвими є не більше 
10 %. Дієвих механізмів впливу громадянського сус-
пільства на органи влади та місцевого самовряду-
вання на сьогодні не створено, між ними не налаго-
джено систематичного зв’язку.

На це є кілька причин. По-перше, успішних ініціа-
тив щодо створення мережі чи коаліції організацій на 
обласному рівні не спостерігається. Більшість спроб 
створити органи громадського впливу були «спущені 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ

Регіон має розвинений медіапростір. Друкова-
них засобів масової інформації в області зареєстро-
вано понад 800, телерадіокомпаній — 114 (на 1 січня 
2007 р.). Слабше розвинутий ринок Інтернет-видань 
(інформаційно-аналітичної спрямованості — близько 
десяти).

Особливістю Одеського регіону є значний вплив 
недержавних комерційних ЗМІ. При цьому більшість 
з них зосереджена в обласному центрі та прилеглих 
населених пунктах. Їхня діяльність в основному зосе-
реджена на відображенні роботи органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування. Здебільшого в 
районах області діють мас-медіа, засновниками яких 
є органи виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання. Серед райцентрів, де успішно діють незалежні 
ЗМІ, можна зазначити міста Білгород-Дністровський, 
Ізмаїл, Котовськ. 

Окремою групою можна виділити ЗМІ, які розпо-
всюджуються серед працівників окремого підпри-
ємства: газети «Портовик» (ІМТП), «Дунаєць» (УДП), 
«ОПЗ» (ОПЗ) тощо. 

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХНІ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ

У цій групі слід виділити ЗМІ, які транслюються 
або розповсюджуються на територію всієї області: 
Одеська обласна державна телерадіокомпанія, 
«Чорноморські новини» (тираж 12 тис. прим., за-
сновники — трудовий колектив та облдержадміні-
страція), «Одеські вісті» (тираж 16 тис. прим., засно-
вник — облрада).

Значну частину в цій групі становлять ЗМІ, які ді-
ють на території окремих населених пунктів або райо-
нів. Серед цих ЗМІ найбільш тиражним є «Одеський 
вісник» (тираж — 18 тис. прим., засновник — Одеська 
міська рада, розповсюджується в м. Одесі). Слід за-

значити, що у великих містах часто діють паралельно 
газети міської та районної влади, які зосереджують 
свою увагу здебільшого на житті міста або району. 
У невеликих населених пунктах зазвичай діє єдиний 
друкований орган.

Недержавні ЗМІ
Медіахолдинг «ГЛАС» (ТРК «ГЛАС», «Плюс», 

«Страна советов», радіостанція «ГЛАС», ТЕТ (регіо-
нальне включення). Кожне зі ЗМІ цього холдингу 
має свою індивідуальну спрямованість: наприклад, 
«Плюс» — інформаційно-аналітичну, «ГЛАС» — ін-
формаційно-розважальну, значну частину в ефірі за-
ймають авторські програми, «Страна советов» — пе-
реважно розважальний формат. 

Медіахолдинг «Репортер» (31 канал, ІА «Репор-
тер», ТРК «ОНТ») — здебільшого зосереджується на 
діяльності в інформаційній сфері, ТРК «ОНТ» — ін-
формаційно-розважальна спрямованість.

У сфері створення інформаційних та інформа-
ційно-аналітичних продуктів активно діють: 

«АРТ» (7-й дециметровий канал, ділить час із 
РІАК, 60 канал (дочірня компанія «ГРАД»), РІАК (7-
й дециметровий канал, ділить час із «АРТ»), «Но-
вая Одесса», 31-й, ТРК «Круг», 57 канал, «ТV-точка» 
(«Академія»), «Здоров’я» тощо.

В обласному центрі працює більше десятка те-
лекомпаній — операторів кабельного телебачення. 
Вони здійснюють ретрансляцію багатьох вітчизня-
них, російських та інших закордонних виробників ін-
формаційної продукції. Деякі з них випускають власні 
програми. У густонаселених районах міста працю-
ють телекомпанії «Черное море» та «АРС» (Київсь-
кий район), а також «Бриз», «Норма», «Элан» (Суво-
ровський район), у центрі міста — «Реноме», «Реал 
ТБ», «Эфир», «Альфа», «Сана плюс» та ін. На думку 
експертів, останнім часом на цьому ринку спостері-
гаються тенденції монополізації. 

На території області послуги ефірно-кабельного 
телебачення надають телекомпанії «ММДС-Україна» 
та «Мир-ТВ», а територію міста та прилеглих районів 

зверху», що породжувало їхню цілковиту залежність 
від того чи іншого органу влади. По-друге, більшість 
ініціатив громадських організацій залишаються поза 
увагою влади або ігноруються. Передусім це стосу-
ється діяльності організацій, спрямованих на лобію-
вання тих чи інших громадських інтересів, а також тих, 
які здійснюють правозахисну та моніторингову діяль-
ність. Третьою причиною є пасивність самих громадян 
щодо захисту своїх прав та чітка установка на те, що 
така діяльність є малоефективною в існуючій ситуації.
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охоплює система «Митрис» телекомпанії «Черное 
море».

Основна діяльність одеських радіокомпаній зосе-
реджена в розважальній сфері, хоча більша частина 
має інформаційні блоки. Інформація для цих блоків 
отримується ними з інформаційних агентств, теле-
каналів та від власних кореспондентів.

Серед основних радіокомпаній можна зазначити: 
«Армянское радио», «ГЛАС», «Мое радио», «Одесса-
мама», «Просто радіо», «Радіо-Сана», «Южная сто-
лица», «FM-1», представництво «Европы+», «Мело-
дии» та «Нашего радио» в Одесі тощо.

Переважна частина недержавних друкованих ЗМІ 
зосереджена в м. Одесі та має суспільно-політичне 
спрямування. Здебільшого їхні матеріали присвячені 
висвітленню локальних проблем, хоча практично в 
кожній із газет є загальнонаціональний інформацій-
ний блок та аналітичні авторські матеріали з питань 
нагальних суспільно-політичних процесів. На медіа-
ринку присутні як тижневики, так і газети, що вихо-
дять декілька разів на тиждень. 

Серед основних газет можна зазначити: «Ве-
черняя Одесса» (тираж у квітні 2007 р. — 231 102 
прим.), «Время Ч», «Деловая Одесса» (тираж у бе-
резні 2007 р. — 18 тис. прим.), «Порто-франко», 
«Правое дело» (тираж — 3 тис. прим.), «Республика. 
Политика. Право» (тираж — 8 тис. прим.), «Слово» 
(тираж — 14 500 прим.), «Час пик» (тираж — 5 тис. 
прим.), «Юг» (тираж в квітні 2007 р. — 123 040 прим.) 
тощо.

Певний вплив мають також друковані органи міс-
цевих організацій політичних партій. 

Новим та перспективним сегментом одеського 
медіапростору є інформаційні агенції та Інтернет-ви-

дання. Останнім часом спостерігається їх постійне 
кількісне зростання та посилення впливу в інформа-
ційному просторі. 

Серед основних можна зазначити: «Эхо», «Кон-
текст-Причорномор’я», «Круг-інформ», «Місто», 
«Одес  інформ», «Репортер» тощо.

На жаль, через відсутність достовірної інформації 
практично немає можливості говорити про власників 
тих або інших недержавних ЗМІ. Також відсутня ко-
ректна можливість порівняти впливовість тих чи ін-
ших ЗМІ через відсутність будь-яких досліджень або 
публічних та обґрунтованих експертних висновків з 
цього питання. 

ТИСК НА ЗМІ

Спостерігаються конфлікти між владою та ЗМІ, 
які водночас не мають системного характеру. Є май-
нові протиріччя між ЗМІ та радами. Наприклад, між 
обласною радою та трійкою одеських рейтингових 
газет — «Вечерней Одессой», «Югом» та «Чорно-
морськими новинами» щодо здачі цими газетами 
частини приміщень редакцій у суборенду приват-
ним фірмам. Напружена ситуація склалася в Розділь-
нянському районі навколо реорганізації райрадою 
районної газети «Вперед». 

ВИСНОВКИ

Однак незважаючи на те, що регіон має розви-
нений медіапростір та значний вплив недержавних 
комерційних ЗМІ, спостерігаються конфлікти між 
деякими з них та органами державної влади або міс-
цевого самоврядування. Крім цього, останнім часом 
темпи комерціалізації мас-медіа посилилися, що 
спричиняє відповідні зміни у редакційній політиці. 

Слід також зазначити, що за останні роки органи 
державної влади та місцевого самоврядування зро-

били певні кроки для збільшення відкритості та про-
зорості своєї діяльності, хоча в основному це стосу-
ється загальнообласних органів та рад міст обласного 
підпорядкування. Але все ж викликає занепокоєння 
проведення місцевими радами та адміністраціями 
закритих нарад та засідань (насамперед постійних 
комісій, адже саме на цих заходах найчастіше узго-
джуються ключові питання розвитку регіону.
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Таблиця 3.
Індекси фізичного обсягу валового 
регіонального продукту у порівню-

ваних цінах  (до відповідного періо-
ду попереднього року).

БІЗНЕС-КЛІМАТ

Економіка Одещини відіграє дуже помітну роль у 
господарському комплексі України. Область виконує 
такі функції:

• є головним морським зовнішньоторговельним 
виходом країни;

• обслуговує міжнародні транзитні вантажо- і 
пасажиро потоки, виконує найважливіші тран-
спортно-розподільчі функції на національному і 
міжнародному рівнях;

• є провідним регіоном України за рівнем розвитку 
морегосподарського комплексу і галузей, пов’я-
заних з використанням ресурсів моря і світового 
океану;

• є одним із найбільш перспективних регіонів Укра-
їни щодо розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності, спільного підприємництва, формування 
спеціальних (вільних) економічних зон;

• має значний науково-технічний і проектно-кон-
структорський потенціал, є центром підготовки 
кадрів, а також здійснення науково-технічної, ін-
формаційної, інноваційної та інвестиційної діяль-
ності регіонального і національного масштабу;

• є одним із найбільш перспективних рекреаційних 
районів приморського типу;

• виділяється як важливий регіон інтенсивного 
сільського господарства з високою часткою зро-
шувального землеробства й індустрією пере-
робки сільськогосподарської продукції;

• є одним із центрів машинобудування, легкої і хі-
мічної промисловості регіонального і національ-
ного масштабу;

• виділяється завдяки наявності великих об’єктів 
природно-заповідного фонду регіонального, на-
ціонального і міжнародного масштабу. Має гарні 
перспективи для розвитку біосферно-природо-
охоронного сектора економіки. При цьому на 
сьогоднішній день має низку серйозних проблем 
природоохоронного й екологічного характеру, 
що вимагають невідкладного вирішення.

У січні — березні 2007 р. обсяги промислового 
виробництва в регіоні зросли на 8,7 % порівняно з 
відповідним періодом минулого року. Значного при-
росту виробництва досягнуто на підприємствах пе-
реробної промисловості (на 8,7 %), з виробництва 
та розподілення електроенергії, газу та води (на 
10,8 %). Зросли обсяги на підприємствах з вироб-
ництва інших неметалевих мінеральних виробів (у 
1,6 рази), машинобудування (на 18,7 %), металургій-
ного виробництва та готових металевих виробів (на 
7,5 %), хімічної та нафтохімічної (на 5,7 %), в обробці 
деревини та виробництві виробів з деревини, крім 
меблів (на 4,6 %).

З початку 2007 р. у промисловості області забез-
печується позитивна динаміка щомісячного наро-
щування обсягів виробництва (у січні — на 11,3 %, у 
лютому — на 10,3 %, у березні — на 8,7 % до попере-
днього місяця).

У І кварталі 2007 р. порівняно з І кварталом 2006 р. 
обсяги виробленої продукції зросли у 11 районах 

та 6 містах обласного підпорядкування. Найбільше 
зростання промислового виробництва одержано 
в Березівському (у 12,8 рази), Саратському (у 2,0 
рази), Ізмаїльському (на 94,7 %), Білгород-Дністров-
ському (на 60,5 %), Арцизському (на 52,5 %), Ширя-
ївському (на 32,0 %) районах та в містах Теплодар (на 
35,9 %), Іллічівську (на 25,8 %), Ізмаїлі (на 18,1 %).

Обсяги продукції сільського господарства за ста-
тистичними даними за січень — березень поточного 
року у порівнюваних цінах з відповідним періодом 
минулого року зросли на 0,3 %, у тому числі в госпо-
дарствах населення — на 2,0 %, у сільськогосподар-
ських підприємствах скоротилися на 7,1 %.

I півріччя

2005 2006

Україна 104,0 105,4

АР Крим 111,7 105,5

Вінницька 104,5 105,6

Волинська 101,5 100,6

Дніпропетровська 105,9 103,6

Донецька 95,8 101,6

Житомирська 109,9 96,7

Закарпатська 110,5 100,6

Запорізька 104,8 102,8

Івано-Франківська 101,2 105,3

Київська 104,2 110,1

Кіровоградська 102,8 102,6

Луганська 100,2 101,8

Львівська 99,3 105,5

Миколаївська 102,5 107,0

Одеська 103,1 101,1

Полтавська 98,1 100,1

Рівненська 104,8 109,1

Сумська 104,0 104,5

Тернопільська 103,3 107,1

Харківська 102,2 107,4

Херсонська 106,5 93,5

Хмельницька 111,3 107,1

Черкаська 104,3 107,8

Чернівецька 108,8 107,2

Чернігівська 105,9 103,2

м. Київ 109,4 112,9

м. Севастополь 108,1 121,9
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ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 
ОБЛАСТІ

ВАТ «Ексімнафтопродукт», АТ «Синтез-Ойл» — 
група «Приват»

«Приватбанк», ЗАТ КБ — 13,5 %
Clenton Consulting Limited — 13,5 %
Inofos Management Limited — 13,5 %
Portial Trading Limited — 13,5 %
Preskona Management Limited — 13,5 %
Newton Capital Enterprises Inc. — 24,7 %11

Група «ІНТО» — «Інтер-Контейнер», «Українська 
національна транспортна компанія», «Українська 
національна стивідорна компанія», ЗАТ СК «Інто», 
ТОВ «Крумар», ТОВ «Медичний реабілітаційний 
центр «Інто-Сана», «Інтонасінняекспорт», концерн 
«Сана», страхова компанія «INTO», БФ «Транспорт-
ний благодійний фонд», ТОВ «Сигма», ЗАТ «Україн-
ський се лянський дім», ТОВ «Лоуденкеррі».

За даними ЗМІ, контроль над групою здійснює 
родина Круків (БЮТ, ПЗУ). 

ТОВ «Інфокс» (Микола Злочевський, Микола 
Лисин) — транзит нафтопродуктів в Одеському та 
Іллічівському портах (через ЗАТ «Укрнафтосервіс»); 
орендує «Одесводоканал».

Група Ігоря Маркова (депутат міськради Ігор 
Марков, обраний за списком «Народної опозиції» 
Наталі Вітренко) — ТОВ II «ИХК Славянский Альянс».

Концерн «Оверлайн» — Одеський завод шам-
панських вин, Перший лікеро-горілчаний завод, 
ТД «Південний», ТОВ «Оверлайн-Україна» (СП), 
АКБ Фінбанк». Генеральний директор — Олександр 
Мамонтенко. 

Контроль над концерном, за даними ЗМІ, здійс-
нює Борис Кауфман (член НПУ).

ВАТ «Одесаобленерго» — структура пакету 
акцій:

Енергетична компанія України, НАК — 25 %
Repechine Finanse S.A. — 12 %
Overcon Enterprises Ltd — 35 %
VS Energy International N.V. — 20,36 % — група «Луж-

ники», за даними ЗМІ, пов’язана з так званим «ки-
ївським кланом» (Віктор Медведчук).

ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»

Група «ПАНКОМ» — «Панком-Індастрі», СП «Пан-
ком», СП «Панком-Юг», ТОВ «Финансовая компания 
“Материк-Инвест”», ТМО «Темо», ЗАТ «Материк», 
Одеський ливарний завод, завод «Будгідравліка». Є 
британські інвестиції.

Мал. 7.
Темпи зростання валово-

го внутрішнього продукту в 
першому кварталі 2007 р. по-

рівняно з іншими регіонами 
країни10.
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10 За даними Державного комітету статистики 
України (http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/
display/operativ/operativ2007/so_ek_r_u/soekru_rr/
03_2007/page_1.htm)

11 За даними видання proUA.com (http://www.proua.
com/)

Контроль над групою приписують Олексію Коза-
ченку (нардеп від НСНУ). 

Група «Південний» — АКБ «Південний» (го-
лова правління — Вадим Мороховський (СПУ), 
ТОВ «Ильичевский судоремонтный завод», ТОВ «Ат-
ланта», ТОВ «Энергострой девелопмент», ТОВ «Ин-
дустриальный метизный союз», Aragas Commercial 
Limited, ВАТ «Холодмаш», Regionala Investiciju Banka, 
Franklin Trade Limited, ТОВ «Капитал», ТОВ «Энерго-
система», Freelane Developments Limited, Bright Star 
Inc, ТОВ «Стальканат», Euro Invest Ltd, Selini Trading 
Co. Limited, ТОВ «Файн». 

Група «Примор’я» — ЗАТ АКБ «Імексбанк», ЗАТ 
«ФК “Чорноморець”, ВАТ «Чорне море», ЗАТ «Цен-
тральный универмаг», АКБ «Імексбанк», Іллічівський 
завод залізобетонних конструкцій, будівний трест 
«Примор’я», ТОВ «Форвард Ко», рекламна компанія 
«Пріоритет». 

Почесний президент АКБ «Імексбанку» — народ-
ний депутат Леонід Клімов (ПР). 

«Таврія В» — мережа супермаркетів. Співзаснов-
ник — Борис Музалев (депутат облради від СПУ, пер-
ший секретар обласного комітету СПУ).

Група Руслана Тарпана (депутат міськради, обра-
ний за списком «Народної опозиції» Наталії Вітренко) — 
СП «Ремерцентр», ТОВ «Мрія» та ін. (будівництво).
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ТОВ «Хлібна гавань» — гендиректор — брат го-
лови облорганізації НПУ Валерій Гриневецький.

З компанією пов’язують такі структури: агрофірма 
«Маяк», ВАТ «Шампань України», ТОВ «УАГ “Південь-
Хліб”», АПА «Укрнасіннясервіс», концерн «Веселка», 
«Дельта-Вільмар-СНГ»12.

Великі підприємства, що не входять до 
промислових груп

ДВТП «Граніт». Серед основних напрямів діяль-
ності підприємства: монтажні, ремонтно-відновлю-
вальні роботи, спецтехобслуговування систем радіо-
локації, пунктів управління, автономних систем елек-
троживлення. ДВТП «Граніт» є офіційним дилером 
ВАТ ХК «Барнаултрансмаш» з реалізації головних 
суднових, допоміжних суднових, промислових, тран-
спортних дизелів, стаціонарних дизель-генераторів 
потужністю 16, 100, 200, 315 кВт, аварійних суднових 
дизель-генераторів, стаціонарних дизель-електрич-
них агрегатів.

ВАТ «Завод радіально-свердлильних верста-
тів» — ВАТ «Завод радіально-свердлильних верста-
тів» на замовлення СП «ЗАЗ Daewoo» виготовляє 
верстати для автоматизованої технологічної лінії з 
обробки отворів циліндрів у корпусах двигунів. Ство-
рюється обладнання для енергетичного машинобу-
дування — трьохшпиндельного верстату глибокого 
свердління з ЧПУ типу «Кольбо». Серед споживачів 
продукції заводу — замовники з Туреччини, Іспанії, 
Ірану, В’єтнаму.

ВАТ «Зонт» — розробляє проекти нового облад-
нання для термічної та лазерної різки, повітрянороз-
подільчого обладнання, впроваджує принципово нову 
систему ЧПУ. Замовниками підприємства є понад сто 
підприємств з України, Білорусії, Казахстану, Мол-
дови, Вірменії, Литви. Машина для термічної різки 
«Комета М» нагороджена відзнакою «Вища проба».

ВАТ «Мікрон» — оснащення новітньою технікою, 
ексклюзивними машинами та процесами, які не 
мають аналогів в Україні, дає можливість підприєм-
ству виготовляти продукцію найвищої якості для по-
стійних замовників у 20 країнах світу (Австрія, Чехія, 
США, Італія, Індія та ін.).

ВАТ «Нептун».

ВАТ «Одескабель». На ВАТ «Одескабель» прове-
дено модернізацію лінії з випуску волоконно-оптич-
ного кабелю, передбачається створення технологій 
виробництва цифрових кабелів нового покоління 
xDSL, освоєно виробництво польового тактичного 
волоконно-оптичного кабелю.

Зростає виробництво волоконно-оптичного кабелю 
за умов розширеного попиту на ринку кабельної про-
дукції. За обсягами випуску цієї продукції підприємство 

вийшло на перші позиції серед країн СНД. У 2007 р. 
зростуть потужності цеху з виробництва LAN-кабелів.

Передбачається нарощування серійного випуску 
силових кабелів на замовлення будівельних органі-
зацій та потреби споживачів.

ВАТ «Одеський припортовий завод». У січні — 
березні 2007 р. обсяги виробництва на ВАТ «Одесь-
кий припортовий завод», найбільшому експортері в 
області (частка в загальному обсязі експорту по об-
ласті майже 30 %), залишилися на рівні відповідного 
періоду минулого року. У березні проведено профі-
лактичний ремонт агрегатів з виробництва аміаку. 
Поряд із виробництвом та реалізацією хімічної про-
дукції завод перевантажує продукцію для інших під-
приємств України та Росії (аміак, карбамід, метанол 
та ГАС).

ВАТ «Пресмаш». Значним попитом користуються 
преси для виготовлення колісних пар, брикетування 
стружки чорних та кольорових металів, солі, тирси, 
вугільного пилу, обладнання для харчової промис-
ловості ВАТ «Пресмаш», 90 % поставляється на екс-
порт (у Росію, Казахстан, Білорусь, країни Балтики). 
Виконується замовлення російського електрома-
шинобудівного підприємства з випуску машини для 
запресовки статерів електродвигуна. Поряд із ви-
готовленням нової продукції підприємство виконує 
ремонт та модернізацію обладнання, яке виготовля-
лося раніше.

ВАТ «Пресмаш» освоїв виготовлення нового гі-
дравлічного пресу із зусиллям 315 т. с. Протягом 
поточного року підприємство планує модернізувати 
деякі моделі пресів.

ВАТ «Завод Продмаш».

ТОВ «Телекарт-прилад». Основні напрями ді-
яльності ТОВ «Телекарт-прилад» — розроблення, 
підготовка до виробництва та серійний випуск виро-
бів приладобудування для різних напрямів господар-
ства — телекомунікації (вперше на Україні впрова-
джені у серійне виробництво цифрова система кому-
нікації «Квант-Е», АТС «Євро квант», таксофони, чіп-
карти), енергетика (автоматизовані системи обліку 
електроенергії АСКОЕ «Альтаїр» та АСОЕ «Омега», 
багатозонні, високоточні електронні прилади обліку 
електроенергії для всіх категорій споживачів та по-
стачальників електроенергії), транспорту (система 
ідентифікації рухомого складу, вантажів для заліз-
ниць), міське господарство (паркомати, термінали 
міського транспорту, безконтактні карти); торгівлі 
(касові апарати) та інше (системи доступу та іденти-
фікації).

Підприємство зареєстроване в реєстрі системи 
сертифікації УкрСЕПРО та відповідає стандартам 
якості ISO 9001:2000. Експортує свою продукцію до 
Росії (70 % експорту), Білорусі (15 %), Азербайджану, 
Туркменистану, Молдови, Нігерії.

ВАТ «Точмаш». На ВАТ «Точмаш» ведеться роз-
роблення нового покоління дозаторів, «причальних» 
та залізничних важелів, які дають змогу вести облік 
нафтопродуктів (цистерн) при пересуванні. Підпри-

12 Структура пакетів акцій та власники бізнес-
структур наведені за даними видань proUA.
com, «Індустріальна Україна», «Укррудпром», 
«Політична Україна» (http://www.proua.com/, 
http://ukrrudprom.com/, http://polit.com.ua).
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ємство виконує повний комплекс робіт з ремонту, 
установки та сервісного обслуговування як власної 
продукції (конвеєрних, автомобільних, вагонних, 
платформенних, бункерних важелів, дозаторів не-
впинної дії та вагових дозаторів дискретної дії, сис-
тем обліку вантажопотоків), так і аналогічної про-
дукції інших підприємств, і поставляє продукцію для 
Одеського, Іллічівського, Миколаївського портів, ро-
сійських підприємств.

Одеський, Іллічівський, «Южний», Ізмаїль-
ський, Кілійській, Ренійський, Усть-Дунайський, 
Білгород-Дністровський порти; ВАТ «Українське 
Дунайське пароплавство», ДСК «Чорноморське 
морське пароплавство», ДП «ЧорАзовшлях» та ін. 

Окрім групи «Приват», в регіоні активністю від-
значаються інші загальнонаціональні ФПГ, зокрема 
«Метінвест» та SCM (транспортування коксохімічної 
продукції, агропром). 

Загалом станом на 1 квітня 2007 р. до Переліку 
суб’єктів господарювання, що займають монопольне 
(домінуюче) становище на ринках області, віднесено 
70 суб’єктів господарювання, які діють на 35 регіо-
нальних ринках області. З них 47 — природні моно-
полії; 23 — інші монопольні утворення, частка яких на 
ринку перевищує 35 %.

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Серед підприємств, що реалізують найбільші 
інвестиційні проекти, насамперед — підприємства 
харчової та переробної промисловості. Значні іно-
земні кошти вкладаються у підприємства транс-
портної галузі, будівництва, нафтопереробної, де-
ревообробної та хімічної галузей.

У портах області працюють відомі іноземні стиві-
дорні компанії. 

Наприклад, роботи в Іллічівському морському 
торговому порту відбуваються згідно з інвестиційним 
проектом, що здійснює ПП «Укртрансконтейнер». 
Запланований строк реалізації проекту становить 
30 років та включає в себе 3 етапи. Загальний обсяг 
інвести цій у рамках реалізації всіх трьох етапів проек ту 
передбачається в розмірі до 500 млн дол. США. 
Станом на 1 січня 2007 р. обсяг зареєстрованих іно-
земних інвестицій (Великобританія) для реалізації 
цього проекту становить понад 37 млн дол. США.

Біля Южного є завод з переробки пальмової олії 
сингапурської офшорної компанії «Дельта-Вільмар-
СНД». Багато закордонних компаній працюють у 
сфері туризму, в АПК (наприклад, представники Ко-
ролівства Данія в Білгороді-Дністровському)

В Іллічівському порту реалізується проект з будів-
ництва маслопереробного заводу. Будівництво було 
розпочато в квітні 2003 р. Проектна потужність з пе-
реробки насіння становить не менше 200 тис. тонн 
насіння олійних культур на рік. Інвесторами виступа-
ють компанії зі Швейцарії та Нідерландів. Загальний 
обсяг інвестованих коштів станом на 1 січня 2007 р. 
становив майже 7 млн дол. США.

Найбільшою іноземною компанією, представле-
ною на Одещині, є «Лукойл», що володіє Одеським 
НПЗ (до 25 % промислового виробництва регіону). 

У 2006 р. російські інвестиції, які надійшли на 
ВАТ «Лукойл — Одеський нафтопереробний завод», 
були спрямовані на глобальну реконструкцію, мо-
дернізацію й технічне переоснащення заводу. Про-
водиться модернізація загальнозаводського госпо-
дарства. Всі заходи щодо реконструкції й модерні-
зації проводяться з урахуванням новітніх технологій 
і розробок провідних виробників устаткування для 
нафтопереробних підприємств у світі.

Загалом станом на 1 січня 2007 р. сума прямих 
іноземних інвестицій в область, включаючи позич-
ковий капітал, становила 771,1 млн дол. США, з них 
703,8 млн дол. США — капітал нерезидентів, спря-
мований до статутних фондів підприємств Одещини 
(обсяг зріс на 18,3 % порівняно з даними на відпо-
відну дату 2006 р.).

Протягом 2006 р. в економіку області іноземними 
інвесторами вкладено 139,6 млн дол. США прямих 
інвестицій. Основна форма залучення — грошові 
внески (104,8 млн дол. США) загального обсягу за-
лучених інвестицій та вкладення у вигляді рухомого 
і нерухомого майна. Водночас відбулося скорочення 
капіталу нерезидентів на 30,5 млн дол. США. 

Приріст прямого іноземного капіталу за 2006 р. 
становив 109,1 млн дол. США проти 77,2 млн дол. 
США у 2005 році.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу 
становив 293,5 дол. США.

За надходженням іноземного капіталу в область 
перше місце посідають інвестиції з Нідерландів 
(22,9 % від загального обсягу прямих інвестицій), 
Кіпру та США (по 12,7 %), Сполученого Королівства 
(12,2 %), Віргінських Островів (Брит.) (5,6 %), Швей-
царії (4,5 %). На ці країни припадало 70,6 % загаль-
ного обсягу прямих інвестицій.

Пріоритетними для нерезидентів в області були 
підприємства таких видів економічної діяльності: до-
даткові транспортні послуги (у 127 підприємств вкла-
дено 163,6 млн дол. США); виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (відповідно у 
55 — 100,9 млн дол. США); нафтопереробна, хімічна 
та нафтохімічна промисловість (у 25 — 91,8 млн дол. 
США); оптова торгівля і посередництво в торгівлі 
(у 152 — 69,7 млн дол. США); операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг (у 82 — 64,3 млн дол. 
США); будівництво (у 48 — 46,9 млн дол. США)13.

Щодо політичної заангажованості бізнесу — див. 
вище.

13 За даними Держкомстату України (http://ukrstat.
gov.ua).
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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ

З метою подальшого розвитку малого бізнесу в 
регіоні рішенням облради від 23 січня 2007 р. № 173-V 
затверджено Програму розвитку малого підприєм-
ництва в Одеській області на 2007—2008 рр., якою 
передбачено проведення заходів з упорядкування 
нормативно-правового регулювання підприємниць-
кої діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної 
підтримки, ресурсного та інформаційного забезпе-
чення, сприяння подальшому формуванню інфра-
структури малого підприємництва. Передбачається 
продовжити реалізацію III етапу пілотного проекту 
«Створення мережі агробізнес-класів у сільській міс-
цевості Одеської області» та розпочати реалізацію 
нового пілотного проекту «Створення виробничого 
кластеру».

В обласному бюджеті згідно з рішенням обласної 
ради від 23 лютого 2007 р. № 182-V «Про обласний 
бюджет Одеської області на 2007 р.» на підтримку 
малого і середнього підприємництва передбачено 
2 267,5 тис. грн. У рамках виконання Програми про-
тягом звітного періоду профінансовані заходи з 
проведення ІV Міжнародного форуму виноробів та 
енологів і участі суб’єктів малого підприємництва 
туристично-рекреаційної та курортної галузі області 
у виставково-ярмаркових заходах, що проводяться 
у межах програми ХІІ Міжнародної туристичної ви-
ставки «Україна — подорожі та туризм/UITT — 2007».

Аналогічні програми розвитку малого підприєм-
ництва на 2007—2008 рр. затверджуються у районах 
та містах області.

Протягом січня — березня 2007 р. в області за-
реєстровано майже 900 суб’єктів підприємницької 
діяльності — юридичних осіб та 3 200 суб’єктів під-
приємницької діяльності — фізичних осіб.

Станом на 1 квітня 2007 р. на обліку в органах 
державної реєстрації області перебувають 52 тис. 
суб’єктів підприємницької діяльності — юридич-
них осіб та 148 тис. суб’єктів підприємницької діяль-
ності — фізичних осіб. Очікувана кількість малих 
підприємств становить 15,3 тис. одиниць. У розра-
хунку на 10 тис. осіб наявного населення функціонує 
62 малих підприємства.

Переважна кількість малих підприємств зосе-
реджена у невиробничій сфері. Зокрема, за видами 
економічної діяльності у відсотковому відношенні 
найбільше малих підприємств працює у торгівлі — 
29,9 %; надають послуги в операціях з нерухомістю, 
здавання під найм та послуги користувачам — 
22,8 %; транспортні послуги надають 9,1 %. На здій-
сненні виробничої діяльності спеціалізується 25,2 % 
від загальної кількості малих підприємств (у промис-
ловості зосереджено 12,2 %, у будівництві — 8,0 %, 
сільським господарством займається 5,0 %).

Частка надходжень від суб’єктів малого та се-
реднього підприємництва до Зведеного бюджету 
по Одеській області становить близько 40 %, у 
м. Одесі — понад 55 %.

Діяльність суб’єктів малого і середнього бізнесу 
забезпечує робочими місцями більше 245 тис. осіб, 
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Мал. 8. 
Динаміка залучення прямих 
іноземних інвестицій в еко-
номіку Одеської області (на 

кінець 2006 р., млн дол. США).
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що становить 20 % від усього зайнятого населення 
регіону. З метою працевлаштування незайнятого 
населення на базі 68 навчальних закладів та під-
приємств м. Одеси і області проводиться робота з 
навчання та перепідготовки кадрів для зайняття під-
приємницькою діяльністю за 33 професіями. 

Продовжується реалізація Програми підготовки 
управлінських кадрів для сфери підприємництва 
«Українська ініціатива», в рамках якої проводиться 
прийом документів від менеджерів для участі у чер-
говому конкурсному відборі14.

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Поширене явище в Одеському регіоні — рейдер-
ство. В останні роки в області спалахнуло чимало 
скандалів, пов’язаних із недружнім захопленням під-
приємств. 

13 За даними Головного управління економіки 
Одеської обласної державної адміністрації (http://
gue.odessa.gov.ua).

Найвідоміші об’єкти рейдерських атак — ДСК ЧМП 
(Чорноморське морське пароплавство), ВАТ «Оріон», 
фабрика технічних тканин (Джутова фабрика), завод 
«Промзв’язок», завод «Біостимулятор», сільськогос-
подарське підприємство «Пограничник», СКТБ «Про-
дмаш», «Поліграфмаш» та ін. 

Один із яскравих прикладів рейдерського захо-
плення — ситуація із ЧМП.

Чорноморське пароплавство одним із перших 
потрапило під атаки рейдерів, що не припиняються 
й дотепер. Протягом кількох років розкрадалися або 
продавалися за безцінь об’єкти компанії, а борги за-
лишалися. У лютому минулого року була реалізована 
схема остаточного захоплення пароплавства. Майно 
вартістю 270 млн дол. США готувалися продати «з 
молотка» за 56 млн, а заразом отримати печатку і 
статутні документи. Тоді колективу і ветеранам ЧПМ 
вдалося «відбитися» від рейдерів за допомогою судів 
та СБУ.

ВИСНОВКИ

Економіка Одещини відіграє помітну роль у гос-
подарському комплексі України і стабільно розви-
вається (хоча останнім часом тут спостерігаються і 
деякі негативні тенденції).

Господарський комплекс регіону приваблює іно-
земні інвестиції — з кожним роком частка іноземного 
капіталу у виробництві зростає.

Поза тим, держава дотепер активно впливає на 
економічні процеси, у тому числі використовуючи ад-
міністративні засоби. 

Дуже поширеним явищем залишається рейдер-
ство.



Територія 23,8 тис. км2

Щільність населення 51 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1207,5 тис. осіб

міське 801,7 тис. осіб

сільське 405,8 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Суми 278 тис. осіб

Кількість районів 20

кількість сільських районів 18

кількість районів у містах 2

Кількість міст 15

в т.ч. обласного підпорядкування 7

Кількість селищ міського типу 20

Кількість сільських населених 
пунктів

1491

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1526

СУМСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Хоруженко Олександр,
Тарнаруцький Андрій

Центр досліджень 
регіональної політики
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У 
ВЛАДІ

Результати виборів по Сумській області до 
Верхов ної Ради України V скликання виглядають так: 
Блок Юлії Тимошенко — 33,25 %, Блок «Наша Укра-
їна» — 19,39 %, Партія регіонів — 10,92 %, Соціаліс-
тична партія України — 10,55 %, Комуністична партія 
України — 5,36 %.

До обласної ради партійні осередки та блоки пар-
тій отримали такі результати: БЮТ — 33,3 % (42 де-
путатські мандати із 90); політична партія «Народний 
Союз “Наша Україна”» — 12,67 % (17); СПУ — 7,8 % 
(11); ПРУ — 6,21 % (8); КПУ — 5,56 % (7); Блок Наталії 
Вітренко «Народна опозиція» — 3,94 % (5).

Із 1 343 депутатів до Сумської обласної, міських 
(міст обласного підпорядкування) та районних рад Сум-
ської області основні обласні партійні осередки та блоки 
партій отримали такі результати: БЮТ — 416 місць 
(30,9 %), НСНУ — 251 (18,6 %), СПУ — 204 (15,1 %),
ПРУ — 115 (8,5 %), КПУ — 106 (7,8 %), Народний блок 
Литвина — 88 (6,5 %), інші партії та блоки — 163 (12,4 %). 

Мал. 1
Пропорційна кількість депу-
татських мандатів обласної, 

районних та міських рад 
Сумської області (осіб).
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У квітні 2006 р. між обласними організаціями БЮТ 
та СПУ було підписано угоду, згідно з якою було фак-
тично створено більшість у Сумській обласній раді, 
до якої пізніше планувалося залучити НСНУ. Відпо-
відно до цієї коаліційної квоти було обрано керівни-
цтво у складі голови В’ячеслава Шапошніка (БЮТ) та 
заступника Сергія Клочка (СПУ). У результаті пере-
говорів НСНУ мало перспективу докооптувати свого 
заступника Віталія Мойсеєнка, але остаточного полі-
тичного рішення не було прийнято, і питання залиша-
ється невирішеним до сьогодні.

Можливо, підписання Угоди про співпрацю між 
обласними організаціями БЮТ та НСНУ, яке відбу-
лося 12 березня 2007 р., внесе зміни у керівництво 
обласної ради, але самі підписанти поки що від ко-
ментарів відмовляються. Згідно з цією домовленістю 

у радах усіх рівнів Сумської області повинні бути ство-
рені коаліції між цими двома політичними силами для 
реалізації спільних політичних завдань. Але, врахо-
вуючи кволий розвиток обласної організації НСНУ, 
такий союз, скоріше за все, є більш вигідним саме 
«нашоукраїнцям», оскільки додає політичної ваги в 
регіональному політесі. Що стосується опозиції, то 
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вона представлена явною меншістю зі складу облас-
них депутатів Партії регіонів, Комуністичної партії та 
Блоку Наталії Вітренко, що в сумі становить 20 депу-
татських мандатів. 

Цікаво, що, попри формальну владу цих двох пар-
тій, частину постійних комісій очолили якраз пред-
ставники формально опозиційних політичних сил, 
зокрема ключових — бюджетну та соціально-еконо-
мічного розвитку, на які в 2006 р. прийшлося най-
більше роботи. 

• Комісія з питань бюджету, фінансів та планування: 
Анатолій Єпіфанов (НСНУ);

• Комісія з питань агропромислового комплексу та 
соціального розвитку села: Володимир Ладика 
(НСНУ);

• Комісія з питань промисловості, енергетики, 
транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва: 
Віктор Середа (БЮТ);

• Комісія з питань житлово-комунального та до-
рожнього господарства, будівництва, архітекту ри 
та надзвичайних ситуацій: Володимир Пугач 
(БЮТ);

• Комісія з питань охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, прав жінок та соціального захисту на-
селення: Діана Рахманова (КПУ);

• Комісія з питань законності та правопорядку, 
зв’язків з громадськістю та інформаційної полі-
тики: Олег Франчук (БЮТ);

• Комісія з питань освіти, науки, культури та ту-
ризму: Анатолій Васильєв (СПУ);

• Комісія з питань земельних, водних ресурсів, лі-
сового господарства, екології та довкілля: Воло-
димир Токар (БЮТ);

• Комісія з питань управління комунальною влас-
ністю та приватизації: Юрій Добровольський 
(Партія регіонів);

• Комісія з питань розвитку місцевого самовря-
дування, територіального устрою, депутатської 
діяль ності, етики, регламенту: Володимир Да-
ниленко (КПУ);

• Комісія з питань розвитку молодіжної політики, 
спорту: Оксана Шепотько (БЮТ);

• Комісія з питань соціально-економічного 
розвит ку, економіки та інвестиційної політики: 
Микола Березін (Блок Н. Вітренко «Народна 
опозиція»).

Регламент роботи Сумської обласної ради п’ятого 
скликання був прийнятий на сесії 21 червня 2006 р. 
Згідно з п. 10, наприклад, «контроль за виконанням 
рішень обласної ради покладається на постійні комі-
сії, що визначаються окремим пунктом у прийнятих 
рішеннях. Організаційну та методичну роботу щодо 
здійснення контролю за виконанням рішень ради 
постійними комісіями забезпечує заступник голови 
ради». Цим самим обласні осередки партій фактично 
отримали кожен свій напрям роботи з повним до-
ступом до потрібної інформації, чим більшість з них 
і користується. 

Стосовно керівників районів у Сумській області, 
то більшість з них є або членами НСНУ, або лояль-
ними до цієї політичної партії керівниками, що пока-
зала практика їх роботи:

• Голова Білопільської райдержадміністрації — Во-
лодимир Баличев (член НСНУ);

• Голова Буринської райдержадміністрації — Сер-
гій Браженко (безпартійний);

• Голова Великописарівської райдержадміністра-
ції — Федір Бірюков (безпартійний);

• Голова Глухівської райдержадміністрації — Ана-
толій Шишканов (член ВО «Батьківщина»);

• Голова Конотопської райдержадміністрації — Ва-
силь Калита (член Народної партії);

• Голова Краснопільської райдержадміністрації — 
Іван Бортник (безпартійний);

• Голова Кролевецької райдержадміністрації — 
Микола Бузовський (безпартійний);

• Голова Лебединської райдержадміністрації — 
Сергій Грицай (безпартійний);

• Голова Липоводолинської райдержадміністра-
ції — Іван Карпенко (член НСНУ);

• Голова Недригайлівської райдержадміністрації — 
Микола Коваленко (член НСНУ);

• Голова Охтирської райдержадміністрації — Ігор 
Шарай (безпартійний);

• Голова Путивльської райдержадміністрації — Ми-
кола Шульга (член СПУ);

• Голова Роменської райдержадміністрації — 
Олексій Біловол (член НСНУ);

• Голова Середино-Будської райдержадміністра-
ції — Володимир Ніколаєв (безпартійний);

• Голова Сумської райдержадміністрації — Ми-
кола Соловей (член НСНУ);

• Голова Тростянецької райдержадміністрації — 
Юрій Ромашов (член НСНУ);

• Голова Шосткінської райдержадміністрації — Ві-
ктор Синегуб (член НСНУ);

• Голова Ямпільської райдержадміністрації — Ва-
силь Животенюк (член НСНУ).

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД

Незважаючи на неформальне визначення Сумсь-
кої області як «помаранчевого» регіону або «бать-
ківщини президента» та фактичне домінування про-
президентських політичних сил на всіх щаблях пред-
ставницької і виконавчої влади, про реальний баланс 
і спільне бачення розвитку регіону всіма політичними 
силами говорити немає підстав.

Нинішнє керівництво виконавчої влади в області 
було сформовано порівняно недавно, на початку 
січня 2007 р., коли президент після гучного скандалу 
зі звільненням екс-голови Сумської ОДА Ніни Гарка-
вої призначив на цю посаду колишнього міністра бу-
дівництва в уряді Юлії Тимошенко (2005 р.), близьку 
за політичними поглядами до президента людину 
Павла Качура. 

Павло Качур народився 8 грудня 1953 р. в с. Со-
сулівка Чортківського району Тернопільської області. 
Президент Асоціації агентств регіонального розвитку 
України, член партії Народний Союз «Наша Україна», 
член Ради партії. 

Ідеологом усіх змін на Сумщині, на його думку, 
має стати обласний центр. Губернатор хоч і вважає 
питання сміттєвого полігону компетенцією міської 
влади, але твердить, що голову у пісок не ховатиме. 
Навесні 2007 р. за його ініціативи почалися перего-
вори з Краснопільською райдержадміністрацією про 
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розташування полігону на території Великобобриць-
кої сільради, що зніме чи не найважчу технічно-полі-
тичну проблему з плечей сумського міського голови 
Геннадія Мінаєва. Основні принципи роботи команди 
нового голови Сумської обласної державної адміні-
страції Павла Качура були ним представлені на прес-
конференції 5 лютого 2007 р., трохи більше ніж через 
місяць після його призначення на цю посаду. Він за-
явив, що жителі області не пов’язують із цим регіо-
ном своє майбутнє і що за минулий рік звідси виїхало 
43,5 тис. осіб. За його даними, Сумська область що-
денно втрачає 3,6 млн грн. Для прикладу Павло Ка-
чур навів ситуацію з автомобілями — із 16 тис. прид-
баних минулого року машин тільки четверту частину 
було придбано в області, решту — в інших регіонах, 
де й залишилися податки. Основним пріоритетом 
економічної сфери було названо приріст обсягів пря-
мих іноземних інвестицій у 1,5 рази. З цією метою на-
весні було створено «Маркетинговий центр», сфор-
мовано бази даних про наявність вільних земельних 
ділянок та приміщень для будівництва та підприєм-
ництва. Щодо розвитку основних галузей еконо-
міки області, зокрема агропромислового сектору, у 
2007 р. буде додатково залучено до обробітку 
226 тис. га ріллі. Голова адміністрації вважає, що 
управлінці мають долучитися до захисту земель-
них і майнових прав селян при укладанні договорів 
оренди.

Першим заступником голови облдержадміністра-
ції працює односельчанин Віктора Ющенка, близька 
до родини президента людина Володимир Сапсай. 
Він також є членом політичної партії «Народний союз 
“Наша Україна”», голова Сумської обласної організації 
цієї партії. Народився 27 квітня 1961 р. в с. Хоружівка 
Недригайлівського району Сумської області. Спра-
ведливо, що призначення на початку 2005 р. Володи-
мира Сапсая на посаду заступника голови Сумсь кої 
облдержадміністрації навіть найбільш «помаранчеві» 
політики області сприйняли як заслугу його місця 
народження. Він близький до «любих друзів» прези-
дента Петра Ющенка та Михайла Дорошенка і часто 
з ними радиться. На нашу думку, однією з численних 
помилок «Народного Союзу “Наша Україна”» і полі-
тичним прорахунком в реалізації їхньої регіональної 
політики було невключення Володимира Івановича 
до прохідної частини парламентського списку цієї 
партії. Це дало б змогу людині політично зростати 
більш швидкими темпами, президентська область 
мала хоча б одного із майже сотні народних обранців 
від НСНУ, а питання спадкоємності керівника області 
в грудні 2006 р. вирішилося би не так скандально, як 
це відбулося в конфлікті президента та екс-голови 
Сумської ОДА Ніни Гаркавої.

Ще одним заступником у Павла Качура працює 
Олександр Лаврик, екс-голова ради обласної ор-
ганізації НСНУ. Працює на своїй посаді з початку 
2005 р. і вважається одним із найстабільніших по-
садовців регіону. Він відповідає за роботу управлінь 
освіти та науки, охорони здоров’я, координує роботу 
ветеранських організацій та розвиток культури.

Олександр Цупро, заступник голови ОДА, який 
відповідає за економіку й фінанси, вважався «правою 
рукою» Ніни Гаркавої, яка мріяла, аби саме він став 
наступним після неї керманичем області. Політичні 

уподобання не афішує, але приїхав до Сум працю-
вати у складі команди екс-голови облдержадміні-
страції Миколи Лаврика, який ще нещодавно входив 
до Партії промисловців та підприємців. На цій посаді 
зарекомендував себе як найменш публічна особа. З 
ним пов’язаний скандал із застосуванням фізичної 
сили стосовно директора обласної служби у спра-
вах неповнолітніх Володимира Бережецького, який 
звинуватив Олександра Цупра в незаконному виді-
ленні квартир для ряду начальників управлінь, після 
чого п. Бережецький був змушений написати заяву 
про звільнення. Під час конфлікту президента та екс-
голови ОДА Ніни Гаркавої в грудні 2006 р. став на бік 
останньої.

З березня 2006 р. заступником голови Сумської 
ОДА з питань реформування ЖКХ працює колишній 
міський голова Глухова Микола Деркач. Кандидат 
економічних наук. Політичну заангажованість не афі-
шує. 

З березня 2007 р. ще одним заступником го-
лови Сумської ОДА став Зіновій Тадейович Гузар, 
який координує роботу державної адміністрації у 
сфері внутрішньої політики, молодіжної політики, 
спорту та інформаційної політики. Працював на-
чальником управління охорони здоров’я, заступ-
ником директора департаменту гуманітарної та 
соціальної політики Львівської міської ради, (1995–
2000 рр.) та заступником голови Луганської обласної 
державної адміністрації за часів губернатора Генна-
дія Москаля (2005–2006 рр.).

Отже, в цілому політична характеристика вико-
навчої влади в області є формально «помаранчевою», 
але тільки на рівні керівництва облдержадміністрації. 
Керівники ж структурних підрозділів, як правило, є 
позапартійними, або такими, які тільки формально 
значаться в партійних реєстрах. 

Головою Сумської обласної ради є В’ячеслав Ша-
пошнік, екс-керівник обласного виборчого штабу 
БЮТ у Сумській області. На сесії 28 квітня 2006 р. 
за кандидатуру засновника і шеф-редактора газети 
«Домашня газета», колись голову Сумської регіо-
нальної організації політичної партії «Яблуко» В’ячес-
лава Шапошніка, проголосували 78 із 88 присутніх на 
сесії депутатів. Перед цим Євген Лапін заявляв про 
те, що регіонали будуть пропонувати кандидатуру 
Юрія Добровольського, який довгий час був заступ-
ником голови облради. Вже після голосування пан 
Добровольський заявив, що його непокоїть «туманна 
перспектива вісі Шапошнік-Бродський-Коло мойсь-
кий, яка роздерибанить нашу область так, що будемо 
згадувати Щербаня як янгола-охоронця».

Стосунки між обласною радою та облдержад-
міністрацією протягом усього 2006 р. були вкрай 
напруженими, не в останню чергу через особисті 
стосунки Ніни Гаркавої та В’ячеслава Шапошніка. 
Були присутні також політичні мотиви, які особливо 
гостро стали проявлятися після заяв Ніни Гаркавої 
про підтримку «антикризової коаліції» в парламенті 
влітку 2006 р. та після звільнення її найбільш «пома-
ранчевого» заступника «з політичних питань» Олега 
Медуниці в серпні 2006 р. Також улітку 2006 р. вага 
політичного впливу в області різко перейшла на бік 
обласної ради, яка вже новим складом почала ак-
тивно протистояти адміністрації з ключових питань 
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(сільське господарство, транспорт, внутрішня полі-
тика). 

У цілому протягом 2006 р. обласна рада працю-
вала більш агресивно і масштабно, аніж ради попе-
реднього скликання. Гучною була, наприклад, сесія 
15 серпня 2006 р., коли рада висловила недовіру 
роботі Регіонального фонду підтримки розвитку 
агропромислового комплексу області та відзна-
чила, що робота щодо стабілізації сільськогоспо-
дарського виробництва в агропромисловому комп-
лексі області проводилася неналежним чином. Ро-
боту Сумської ОДА було піддано нищівній критиці, 
а заходи головного управління агропромислового 
розвитку щодо збереження і нарощування пого-
лів’я худоби (насамперед корів) станом на серпень 
2006 р. не «давали позитивного результату у зв’язку 
із неврегульованістю цінової політики».

Голова обласної ради В’ячеслав Шапошнік 
вважає, що Програма соціально-економічного роз-
витку області на 2007 р., запропонована Сумською 
облдержадміністрацією, в існуючому вигляді поки що 
не пропонує реального плану вирішення цих питань.

Протягом року з часу свого формування (квітень 
2006 р.) обласна рада встигла зробити і низку гучних 
політичних заяв, сутність яких збігалася з передви-
борчими платформами цих партій і які були реакцією 
на загальнополітичну ситуацію в країні в цілому. Так, 
9 листопада 2006 р. депутати невиправдано панічно 
зібралися на позачергову сесію, щоб звернутися до 
президента, парламенту, генерального прокурора 
та міністра внутрішніх справ з приводу повернення 
в Україну колишнього голови Сумської ОДА Володи-
мира Щербаня.

Обласна рада, висловлюючи позицію громади 
Сумщини, поінформувала цих посадовців про сус-
пільно-політичну ситуацію на Сумщині та наголосила 
на «непередбачуваних наслідках, які можуть бути 
спричинені поверненням в Україну та звільненням 
з-під варти колишнього голови Сумської облдерж-
адміністрації Володимира Щербаня». Звичайно, 
тональність і політична симетрія звернення були ви-
тримані в дусі помаранчевих виборчих штабів часів 
2004–2006 рр., але доцільність таких кроків на рівні 
регіональної представницької влади навряд чи була 
виправданою. Можна було обмежитися прес-конфе-
ренцією або (у крайньому разі) заявами політичних 
сил. А так, цей демарш виглядав скоріше як острах 
перед невідомим майбутнім, аніж позиція впливо-
вих політиків у регіоні. На такі звернення Секретаріат 
Президента навіть не готує відповіді.

Однією з останніх заяв учасників коаліційної біль-
шості в обласній раді стало звернення від 30 березня 
2007 р. депутатів об’єднаних фракцій Блоку Юлії Тимо -
шенко і «Нашої України» Сумської обласної ради до 
Президента України з вимогою негайного розпуску 
Верховної ради України. На думку коаліціантів, ситу-
ація, що склалася в парламенті, несе загрозу узур-
пації державної влади та істотну шкоду національним 
інтересам України, «оскільки формування коаліції 
депутатських фракцій у Верховній Раді має відбува-
тися виключно за результатами народного волеви-
явлення, а не внаслідок тіньових схем, сепаратних 
домовленостей та прямої зради інтересів вибор-
ців». Керуючись статтями 1, 5, 7, 38, 69, 83, 90, 102, 

пункта ми 7, 8 ч. 1 ст. 106, ст. 141 Конституції України, 
статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», депутати об’єднаних фрак-
цій Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України» Сумської 
обласної ради звернулися до президента з вимогою 
«невідкладно використати передбачені законом за-
ходи і припинити повноваження діючої Верховної 
Ради України та призначити її позачергові вибори». 
Звернення підписали 41 депутат від фракції БЮТ та 
16 депутатів від фракції НСНУ.

Ключовим політичним рішенням, яке заново ви-
значає тенденції регіональної політики, став «шлюб» 
місцевих партосередків БЮТ та НСНУ. Проте, навряд 
чи він відбувся, як-то кажуть, «за коханням». Не ви-
рішальним став навіть і «розрахунок». Тим не менше, 
БЮТ обрав саме «Нашу Україну», і найважливішим 
стимулом такого вибору став документ під назвою 
«Спільна директива про об’єднання фракцій Блоку 
Юлії Тимошенко та «Наша Україна» у місцевих радах 
усіх рівнів», підписаний лідерами обох сил — Іваном 
Сідельником та Володимиром Сапсаєм 12 березня 
2007 р., а також угоди між керівниками регіональних 
партійних осередків та фракції у місцевих та облас-
них радах блоку «Наша Україна» і БЮТ, підписані 6 бе-
резня 2007 р. у Києві. 

Велика політика втрутилася у місцеву, визна-
чивши поведінку її суб’єктів. Такий хід подій відпові-
дає інтересам місцевої «Нашої України», яка майже 
рік веде переговори про долучення до поділу не надто 
великого пирога місцевих представницьких органів, 
про що свідчить ряд її публічних звернень. Проте без 
київського втручання навіть за сприятливих для «на-
шоукраїнців» умов такі переговори тривали б ще дуже 
довго. Інша проблема — що ж робити із залишками 
старої політичної структури в обласній раді. Якщо 
обласний лідер соціалістів Леонід Мордовець заявив 
про готовність безболісно розлучитися із союзом 
між БЮТ і СПУ, то сама фракція Соцпартії в облраді, 
схоже, має на це дещо інші погляди. Як заяви ла під 
час сесії голова фракції соціалістів у Сумсь кій облас-
ній раді Наталія Розторгуєва, незважаючи на будь-які 
нові домовленості, вони діятимуть у старому форматі 
угод з Блоком Юлії Тимошенко. Крім цього, навряд чи 
блискавичним буде і розірвання попередніх домов-
леностей і самим БЮТ. Крім нових угод, роз’єдную-
чим чинником у стосунках БЮТ–СПУ названо пози-
цію Леоніда Мордовця. Однак БЮТ готовий і надалі 
«дружити з гарними людьми із соцпартії». В якому 
форматі продовжуватиметься ця дружба і як вона 
вплине на кадрові перестановки — наразі невідомо. 
Отже, ставити крапку в перерозподілі впливу в об-
ласній раді поки що зарано.

Всі описані вище процеси на регіональному рівні, 
особливо щодо примусового переформатування 
коаліцій в усіх радах Сумщини по лінії «БЮТ–НСНУ», 
специфічно позначилися на розстановці політичних 
сил у Сумській міській раді і політично вдарили по 
міському голові Сум Геннадієві Мінаєву, у якого з міс-
цевим БЮТ був «шлюб із розрахунку» (хоча сам він 
часто говорить, що «по коханню»), коли торік він як 
лідер ГІ «Нічний дозор» і новообраний мер сформу-
вав із БЮТ коаліційну більшість у міськраді (36 + 20 
депутатів із загальних 75). Тоді лідер міських нашо-
українців Ігор Збукарєв оголосив, що знімає зі своєї 
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політичної сили відповідальність за те, що буде від-
буватися в місті. За долею обставин (і за силою по-
літичних поривів БЮТ у Києві), той же Ігор Збукарєв 
на сесії 5 березня 2007 р. ініціював проект рішення 
про відставку виконавчого комітету, а також звіль-
нення всіх заступників міського голови нібито через 
відмову скасувати збільшення тарифів на комунальні 
послуги. 

Ще раніше, 18 лютого 2007 р., лідер фракції НСНУ 
у Сумській міській раді Ігор Збукарєв заявив про на-
міри змінити склад виконавчого комітету міськради, 
для чого він нібито вже заручився підтримкою фрак-
ції БЮТ. «У випадку підписання договору про об’єд-
нання з фракцією БЮТ у міській раді ми матимемо 
системну більшість — 47 осіб. Це дає можливість 
приймати будь-які рішення. Думаю, потрібно пере-
глянути тарифи і поновити склад виконкому», — за-
явив він. Причому ще тоді було очевидним, що перше 
потрібно БЮТ для звітності своїм босам в Києві, а 
останнє — самому Ігорю Збукарєву, а точніше тому, 
хто за ним стоїть. А цією людиною, вже з усією впев-
неністю можна сказати, є ректор Української акаде-
мії банківської справи і голова бюджетного комісії 
Сумсь  кої обласної ради, колишній голова Сумської 
ОДА Анатолій Єпіфанов. Будучи членом централь-
ної ради партії НСНУ, він непрямо впливає на регіо-
нальну політику і, скоріше за все, остаточно втратив 
симпатії як до ГІ «Нічний дозор», так і до Геннадія 
Мінаєва особисто. Він же має і прямий вплив на ма-
лочисельну і протягом останнього року маргінальну 
фракцію НСНУ у Сумській міській раді, яка тепер во-
лею випадку стала коаліцієутворюючим суб’єктом у 
Сумській міській раді.

Наймасштабніше протистояння зараз відбува-
ється між Сумською міською радою та міським го-
ловою Геннадієм Мінаєвим. Те, що тарифи — тільки 
причина, підтверджує вибіркове звільнення членів 
виконкому в березні 2007 р. У відставку на сесії були 
відправлені тільки заступники міського голови, тоді 
як решта залишилася на своїх місцях, хоча за такими 
звинуваченнями за логікою треба було б вимагати 
сатисфакції для всіх. Тут, скоріше за все, простежу-
ється бажання (на фоні загальноукраїнського об’єд-
навчого процесу) взяти виконавчу владу в Сумах у 
свої руки.

При цьому він вважає, що нинішню політичну 
кризу інспіровано з Києва: «У лютому Юлія Тимо-
шенко сказала: «Ми будемо знижувати тарифи там, 
де міські голови наші, добровільним шляхом. А там, 
де не наші, — силовими політичними діями». Тепер 
такі силові політичні дії бачимо у Сумах. Наскільки 
мені відомо, в Івано-Франківську, Львові й Сумах при-
близно однаковий стан речей. Ці дії унапрямлюються 
із Києва. Але в Сумах я винен у тому, що, маючи до-
статньо чіткий контакт в міській раді з БЮТ, дозволив 
втрутитися в цей процес міській організації НСНУ, 
яка своїм завданням ставить не зменшення тарифів, 
а заміну виконавчого комітету». На підтвердження 
своїх слів він розповів про бажання одного з чільників 
місцевої організації НСНУ Миколи Гусєва (екс-голови 
обласної податкової адміністрації, звільненого після 
обвинувачення у вимаганні у групи «Тристан») стати 
його першим заступником.

Поки що БЮТ та НСНУ не мають достатньої кіль-
кості голосів, аби подолати вето міського голови або 
висловити йому недовіру, проте мають достатньо 
мандатів для блокування будь-якого рішення місь-
кої ради. Якщо сторони не знайдуть компромісу, 
то в Сумах можливий політичний параліч на зразок 
київміськради. Можливі втрати міського бюджету в 
разі, якщо підприємства-надавачі послуг почнуть ви-
магати від міської влади компенсувати різницю між 
собівартістю та встановленими тарифами, Геннадій 
Мінаєв перерахував на прес-конференції 9 березня 
2007 р. За його словами, якби тарифи були зменшені 
так, як того вимагає БЮТ, то з 1 березня і до кінця 
року по ТОВ «Сумитеплоенерго» за опалення різниця 
становила б 13 млн грн., за гаряче водопостачання — 
1,2 млн грн.; по КСПУ опалення — 4,7 млн грн., 
гаря че водопостачання — 0,8 млн грн. Видатки на 
утримання будинків — 9,4 млн грн.; вивіз сміття — 
1,9 млн грн. У цілому цифра сягає 31 млн грн. Для по-
рівняння — власні доходи міського бюджету, затвер-
джені на 2007 р., становлять 31,6 млн грн. Рішення, 
яке вимагалося, привело б Суми до хаосу. Влада про-
сто не змогла б контролювати ситуацію із так званим 
ремонтом доріг та іншими видатками на благоустрій. 
Навіть захищені статті бюджету (медичні препарати) 
були б переглянуті. 

Першопричиною такого конфлікту, скоріше за 
все, є так звана «земельна революція», ініційована 
мером за підтримки комісії по законності Дмитра 
Лук’янця (ГІ «Нічний дозор») щодо проведення зе-
мельних конкурсів, спрямованих на поповнення 
міського бюджету. За таких умов у Геннадія Мінаєва 
є два шляхи: 1) звернутися до керівництва БЮТ у Ки-
єві з проханням особистого приїзду Юлії Тимошенко 
на сесію Сумської міської ради, де буде поставлений 
на голосування цілий пакет рішень, які завершать 
проведення «земельної революції» у Сумах; або 
2) звернутися до Верховної Ради України з вимогою 
розпустити міську раду за прийняття незаконних рі-
шень, а самому йти на міський референдум щодо 
довіри до міського голови. Ситуація до болю нагадує 
всеукраїнську. У разі погіршення відносин Мінаєва 
з бютівцями, у тому числі на всеукраїнському рівні, 
можливий варіант формування блокуючої коаліції 
проти нього у складі 2/3 (50 депутатів), яка змусить 
його піти у добровільну відставку. Суми повернуться 
у своїй деградації до початку 2004 р.

Клінч, в який ввійшли всі пласти сумського по-
літикуму, — майже дзеркальне відображення подій, 
які відбуваються в Києві, перетягування канату може 
тривати багато місяців.

Станом на початок травня 2007 р. конфлікт між 
мером (ситуативно його підтримують фракції ГІ «Ніч-
ний дозор», КПУ та ПР) та більшістю із БЮТ та НСНУ 
переріс із питання про тарифи у політичну площину. 
Сам Геннадій Мінаєв вважає, що це тиск на нього 
особисто і не збирається йти у відставку навіть за 
наявності 2/3 депутатів, які змогли б зняти його з 
посади (щоправда, тільки за умов вчинення ним зло-
чинних дій, а таких поки що немає). 11 травня 2007 р. 
він отримав звернення від керівників фракцій БЮТ та 
НСНУ в міськраді — Петра Гученка та Ігоря Збукарева 
відповідно — з вимогою добровільно написати заяву 
про відставку. Щоправда, під час засідання бюро об-
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ласної організації ВО «Батьківщина», яке відбувалося 
10 травня 2007 р., голова обласної ради В’ячеслав 
Шапошнік не підтримав майже одностайне рішення 
однопартійців про таку радикальну вимогу до Генна-
дія Мінаєва, але і не став поки що коментувати таку 
позицію. 

У результаті маємо ситуацію, коли політичні сили 
(як великі, так і малі) зосередилися у великих і малих 
політичних союзах. Склад і мета цих союзів різна, але 
формування їх, що б там не казали про багаторічну 
об’єднавчу роботу, завершилося майже одночасно, 
тобто у досить невеликий для політики проміжок 
часу — березень-квітень 2007 р. Така оперативність 
свідчить, що причини цих процесів якщо не однакові, 
то принаймні дуже подібні. 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
«ЦЕНТР — РЕГІОН»

Протягом останніх 3–4 років за Сумщиною сфор-
мувався сталий бренд «області президента». Це 
означало не тільки високий рівень суспільної довіри 
до Віктора Ющенка як до політика та лідера нації; 
навіть ті дії, які сумчани не зовсім схвалювали або 
не розуміли, наприклад, із призначенням на початку 
2005 р. головою Сумської ОДА Миколи Лаврика або 
в кінці 2005 р. Ніни Гаркавої, сприймалися через 
призму особистої довіри до президента Ющенка. 
Досить високим такий рівень залишається і тепер, 
однак, відповідно до останнього опитування Центу 
досліджень регіональної політики (квітень 2007 р.), 
високий процент респондентів не може чітко охарак-
теризувати теперішні дії президента.

Кроком, який надасть більшої авторитетності у 
відносинах між центром та Сумщиною, безперечно, 
стало призначення головою облдержадміністрації 
Павла Качура, за останні десять років чи не єдиного 
топ-менеджера у керівництві Сумської області. Це 
особливо важливо на фоні відсутності своєї полі-
тичної школи і регіональної політичної еліти, якій би 
довіряли як виборці у регіоні, так і політичний істе-
блішмент у Києві. Цей факт зовсім не означав ідеаль-
них економічних стосунків з теперішнім Кабінетом 
Міністрів на чолі з Віктором Януковичем. Наприклад, 
у лютому 2007 р. з’явилася постанова Кабміну, яка 
пов’язувала виділення дотацій місцевим бюджетам 
з рівнем розрахунків за газ, що було дискримінацій-
ним для тих регіонів, де домінують «помаранчеві» 
сили, зокрема Сумщини.

Уряд обіцяв виплачувати дотації тільки за умови, 
якщо за газ будуть розрахунки не менше, ніж на 90 %, 
тоді як в області цей показник є набагато нижчим. 
Навіть у Сумах, традиційно більш заможних, ніж у се-
редньо му по області, рівень розрахунків за спожитий 
газ населенням і бюджетними організаціями ста-
новить тільки 78 %. За словами заступника голови 
правління ЗАТ «Сумигаз» Петра Тихенка, якщо додати 
сюди організації із теплопостачання, то рівень розра-
хунків становитиме 56 %. За таких умов, як визнають 
в облдержадміністрації, Сумщині не бачити дотацій. 
За словами Павла Качура, постанова передбачає по-
єднання дотацій місцевим бюджетам з рівнем роз-

рахунків за енергоносії. Але питання, хто має право 
пов’язувати такою постановою зарплату вчителям, 
медикам і працівникам культури з тим, як конкретне 
комерційне підприємство чи населення заплатить 
або не заплатить, залишається відкритим. Особливо 
це загрожує Сумщині як дотаційній області.

На жаль, анонсований на кінець березня 2007 р. 
візит Віктора Януковича в Сумську область не від-
бувся, бо в таких діях уряду легко проглядається по-
літичний підтекст: постанова найбільше вдарила по 
областях Заходу та Центру, які підтримують нинішню 
опозицію. У зв’язку з цим можна згадати і план Дер-
жавної податкової адміністрації, оприлюднений у 
січні 2007 р., щодо зборів податків, який також дис-
кредитаційний для Сумщини. Загалом у січні 2007 р. 
Міністерство фінансів вимагало від Державної подат-
кової адміністрації зібрати в бюджет на 27 % податків 
більше, ніж на початку 2006 р. При цьому Львівська, 
Чернівецька, Рівненська, Тернопільська, Волинська 
і центральні області (Житомирська, Вінницька, Чер-
каська) отримали «надбавку» в середньому на 63 %, 
а от Донецькій області план податків знизили більше, 
ніж на чверть. Сумщині підняли план збору подат-
ків майже на 20 %. У січні 2007 р. Сумська область 
повин на була сплатити 148,5 млн грн., що майже в 
чотири рази більше, ніж Крим (40 млн грн.). Такий 
підхід є, м’яко кажучи, несправедливим і має суто 
політичні передумови економічного тиску на регіони, 
які теперішній Кабмін не контролює політичними за-
собами.

Є надії, що Павлу Качуру вдасться виправити 
дискримінаційний економічний підхід. Перші кроки 
він вже зробив, провівши публічну презентацію 
економічного потенціалу Сумської області для іно-
земних експертів та дипломатів у Києві. Вже сьо-
годні, за словами губернатора, він із президентом і 
прем’єром обговорює перспективи розвитку Сум-
щини на 15–20 років, у тому числі теми тенденцій 
економічного розвитку та дотацій. Але наразі вихід з 
економічних проблем треба шукати в узгодженні на-
самперед політичних позицій, а вже потім дивитися 
на перспективу виконання амбітних економічних та 
інвестиційних проектів.

В обласному центрі активно працюють громадсь кі 
приймальні народних депутатів Верховної ради Укра-
їни, обраних від Сумщини: Леоніда Мордовця, Євгена 
Лапіна, Володимира Бондаря, які розташовані пере-
важно в їхніх партійних офісах. Там же розміщуються 
приймальні депутатів Сумської міської та обласної 
ради від Партії регіонів, які працюють за централізо-
ваним принципом — звернення від громадян розпи-
суються до тих депутатів, які відповідають за той чи 
інший напрям роботи (ЖКГ, соціальне забезпечення, 
гуманітарна політика тощо).

Також з початку 2007 р. в обласному офісі Партії 
регіонів почала працювати громадська приймальня 
Артема Щербаня, сина екс-губернатора Сумщини. 
Місцеві регіонали пов’язують це з закріпленням Ар-
тема Щербаня по квоті за Сумською областю і не 
пов’язують з імовірним поверненням у регіональну 
політику його батька.

Серед депутатського складу Верховної ради 
України V скликання від фракцій БЮТ та НСНУ також 
є закріплені за Сумщиною депутати: Іван Сідельник, 



194

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

Володимир Полохало та Юрій Сербін від БЮТ; Лілія 
Григорович, Володимир Карпук та частково Борис 
Беспалий — від НСНУ.

На загальноукраїнському політичному рівні пред-
ставлені досить багато вихідців із Сумщини, які часто 
досить сильно впливають на ті чи інші процеси. Офі-
ційне Сумське земляцтво в Києві очолює Володи-
мир Стельмах, голова Національного банку України, 
близька до президента людина, який є почесним гро-
мадянином м. Сум та ініціатором створення у Сумах 
Української академії банківської справи. Вихідцями із 
Сумщини є також односельчани президента — стар-
ший брат Петро Ющенко та головний редактор га-
зети «Україна молода» Михайло Дорошенко, які до-
сить часто впливають на кадрові питання.

Довгий час активним лобістом Сумщини у Києві 
були голова Печерської районної державної адмі-
ністрації у м. Києві Анатолій Коваленко та прези-
дент Академії педагогічних наук Василь Кремінь. 
Тепе рішній голова Печерської РДА в м. Києві Сергій 
Сущен ко також є активним учасником Сумського 
земляцтва в м. Києві, входить до його правління. 

Серед не менш впливових людей можна виокре-
мити Андрія Деркача, президента компанії «Енерго-
атом», який обирався у Верховну раду України по 
м. Глухову і досі має серйозний вплив на північні ра-
йони Сумщини; тричі народний депутат Володимир 
Семиноженко, який також має родове коріння на Сум-
щині і переконав Леоніда Кучму в 2004 р. скасувати 
свій указ про провокаційне об’єднання сумських ву-
зів, яке ледь не призвело до студентського спротиву 
всеукраїнського масштабу; Юрій Шемшученко, ди-
ректор Інституту держави і права; Віктор Соболевсь-
кий, ДАК «Хліб України»; Григорій Романюк, голова 
Подільської ради у м. Києві. Є й більш контроверсійні 
політичні діячі, до яких можна віднести лідерів ПСПУ 
Наталію Вітренко та Володимира Марченка, які на-
прикінці 90-х рр. мали прихильність величезного 
протестного електорату в Конотопському, Роменсь-
кому та інших районах Сумської області.

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

На нашу думку, політичної еліти як такої на Сум-
щині ще не сформовано. Ті люди, які зараз перебува-
ють при владі, виходячи з розуміння «еліти», поки що 
такою не стали. Немає у них ні досвіду, ні конкретних 
результатів роботи, аби їх можна було назвати «елі-
тою». Критеріями повинні бути професіоналізм, по-
вага територіальної громади та її підтримка. Поки що 
такого ми не бачимо. У Сумській області сформува-
лися певні групи бізнесового і політичного характеру, 
які можуть тією чи іншою мірою претендувати на таке 
звання. Ці люди представлені рядом політичних угру-
повань та окремих персон, які прямо беруть участь 
у політичному процесі чи впливають на нього опосе-
редковано.

Працює команда діючого губернатора Павла 
Качура, про яку стало можливим вести мову після 
ряду кадрових призначень в облдержадміністрації. 
По-перше, йдеться про осіб, залучених із інших ре-
гіонів — заступника голови облдержадміністрації Зі-

новія Гузара, помічника Ірину Богдан, Івана Шкурата 
та ін. Ця група з приходом нового губернатора зна-
йшла своє місце саме в гуманітарному блоці (вну-
трішня політика, взаємодія з політичними партіями 
і громадськими організаціями, ЗМІ, молодь і спорт 
та ін.), тобто на посадах, непов’язаних із вирішенням 
фінансовоємких питань. Загалом ця команда харак-
теризується такими рисами: 

• прив’язаністю до постаті самого губернатора, 
що, безумовно, є її головним козирем. Поява 
на політичному обрії фігури такого політичного 
каліб ру, безумовно, вплинула на переформату-
вання відносин між елітами. Павло Качур, екс-
міністр, екс-нардеп, екс-радник президента та 
багато інших «екс-», є фігурою такої ваги, якої 
область не бачила з часів Володимира Щербаня. 
До цього додається особиста близькість з пре-
зидентом, а також помірність амбіцій (якість, яка 
рідко поєднується із згаданим вище переліком);

• відстороненість від інших груп впливу. Так, Павло 
Качур ще до призначення на посаду голови обл-
держадміністрації вважався фігурою досить са-
мостійною в оточенні президента. Попри твер-
дження про належність його до так званої «га-
лицької» групи впливу, безпосередньо не асоцію-
вався з жодною із таких груп.

На регіональному рівні така «самостійність» ви-
лилася у відносини з іншою «пропрезидентською» 
командою, очолюваною Володимиром Сапсаєм, 
якого небезпідставно названо провідником брата 
президента Петра Ющенка, та обласною НСНУ. При-
значення «людини президента» на губернаторську 
посаду дещо посилила позиції згаданої групи, однак 
так і не вилилася у пропоновані нею кадрові переста-
новки чи на підтримку їхніх амбіцій у Сумській облас-
ній раді. 

Інша риса цієї групи — врівноважуючий вплив на 
стосунки інших команд. Власне, сам факт призна-
чення Павла Качура став результатом компромісу — 
як на центральному рівні (підписання президентом 
раніше ветованого закону про держбюджет), так і на 
регіональному (відмова екс-губернатора Ніни Гарка-
вої від претензій на крісло). Пізніше суть такої комп-
ромісності проявилася у збереженні позицій інших 
еліт та невтручанні в їх конфлікти.

Основними рисами цієї владної команди є 
прив’язаність до особи президента та його родини, 
що з часів «помаранчевої революції» не приносило 
дивідендів у кадровому плані; відносна інформаційна 
закритість (ухиляння від прямих відповідей Воло-
димира Сапсая стало неодмінним атрибутом його 
спілкування з пресою), хоча цей недолік останнім ча-
сом зменшується у ході партійної діяльності; схиль-
ність до використання кулуарних методів політичної 
боротьби; пов’язаність спільною територією похо-
дження («хоружівський» кадровий кістяк); схильності 
до жорстких публічних протистоянь з політичними 
конкурентами не спостерігається.

Ще однією управлінсько-партійною групою є 
угруповування, сформоване довкола народного де-
путата Івана Сідельника. Пік її політичного впливу 
припав на період так званого «міжгубернаторства». 
Тоді, внаслідок кризи легітимності ОДА через проти-
стояння Ніни Гаркавої з Секретаріатом Президента, 
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обласна рада стала домінуючим центром впливу в 
області, немалою мірою завдяки зусиллям В’ячес-
лава Шапошніка, який цей період використав, щоб 
стати № 1 на політичному обрії і посилити власний 
політичний капітал. Яскравою рисою цього періоду є 
посилення контрольної функції облради, «на горіхи» 
від якої дісталося більшості керівникам області з різ-
них причин. Діяльність Івана Сідельника стосувалася 
насамперед розбудови партійної мережі очолюваної 
ним ВО «Батьківщини», координації спільної роботи 
команди та взаємодії з іншими політичними силами. 
У цих сферах його робота також вважається успіш-
ною. 

На перший погляд два лідери здаються прямою 
протилежністю один одному. Молодий, енергійний, 
схильний до імпульсивних вчинків та надміру охо-
чий до об’єктивів телекамер В’ячеслав Шапошнік та 
спокійний, врівноважений, талановитий функціонер 
Іван Сідельник. Однак разом вони утворили непо-
гану зв’язку. Роль кожного з них у команді прояви-
лася у період суттєвих втрат для іміджу В’ячеслава 
Шапошніка, спричинених конфліктом довкола газети 
«Сумщина» та низкою земельних скандалів, де фі-
гурував він і його родина. У цей час більшою мірою 
проявилося лідерство Івана Сідельника. Крім цього, 
амбіції Шапошніка на першість в обласній політиці 
остаточно поховав прихід нового губернатора на по-
рядок вищої вагової категорії. Відтоді для В’ячеслава 
Шапошніка і в регіональній політиці, і в команді за-
броньовано «почесне друге місце». У публічному кон-
флікті Ніни Гаркавої та в.о. голови ОДА Володимира 
Сапсая в листопаді-грудні 2006 р. В’ячеслав Шапош-
нік підтримав останнього. Зараз політична кар’єра, а 
з тим і суспільна довіра до В’ячеслава Івановича на 
піку зростання. Невідомо, чи підтримає він рішення 
Михайла Бродського про відродження колись скан-
дального проекту партії «Яблуко», прийняте напри-
кінці 2006 р. Після приходу на посаду губернатора 
Сумщини Павла Качура поки що спостерігаються 
показово чемні відносини між представницькою і ви-
конавчою владами в області, принаймні всі ініціативи 
голови адміністрації сприймаються з великим пози-
тивом. Але обізнані експерти говорять про суттєве 
загострення таких відносин.

До основних рис цієї групи належать насамперед 
авторитарне керівництво, схильність до яскравих ін-
формаційних приводів, прагнення до контролю над 
медіаринком. Окремо слід зазначити схильність до 
відкритих публічних конфліктів, поєднану з умінням 
вести кулуарні ігри. Насамперед це проявилося при 
формуванні більшості в обласній раді, коли, попри 
домовленості з «Нашою Україною», значною мірою 
збережено взаємовиключний союз із фракцією СПУ. 
І навпаки — в часи дружби з СПУ у разі потреби ефек-
тивно використовувати «нашоукраїнців». В усіх ви-
падках обидві сили вдавалося утримувати подалі від 
реального впливу на облраду. 

На відміну від попереднього угруповання, умовно 
«команда СПУ», що також склалася на партійній 
основі, єдності не продемонструвала. У соціаліс-
тів не склалося взаємодії за формулою «лідер парт-
осередку (він же народний депутат) + представник 
у керівництві облради». Найбільшим успіхом СПУ в 
області після парламентських і місцевих виборів став 

союз з командою БЮТ, формалізований у коаліції в 
облраді, де вони сформували відносну більшість. Це 
вилилося в зайняття посади заступника голови обл-
ради Сергієм Клочком (до цього — лідером облас-
ного партосередку і в. о. міського голови Сум), а 
також зайняттям певних посад в апараті. При цьому 
довелося суттєво пожертвувати своїм представни-
цтвом в комісіях. Однак справжнім випробовуван-
ням для цих досягнень стала позиція діючого голови 
облас ної організації СПУ, нардепа Леоніда Мордовця. 
Його випади на адресу голови облради та БЮТ вза-
галі не раз ставили на межу розірвання домовленості 
між фракціями. Зрештою це призвело до фактичного 
розколу команди (фракція заявила про свою окрему 
позицію), а також стало підґрунтям для угод БЮТ з 
«Нашою Україною».

Досить активно в регіоні позиціонують себе учас-
ники «антикризової коаліції» в парламенті — обласні 
організації СПУ та Партії регіонів. Вплив цих політи ч-
них сил відчутний більше на парламентському рівні, 
оскільки вони мають досить потужне регіональне 
представництво: 

• Євген Лапін: один із небагатьох у провладній 
команді, що сформувалася при Кучмі, який стри-
мував себе від прямого позиціонування «пома-
ранчевим силам» у регіоні, надаючи перевагу на-
вколополітичним консультаціям своїх партійних 
босів. Багатьох здивував його вибір поставити 
на явно непопулярну в Сумській області Партію 
регіонів. Його місце в партійному списку на ви-
борах 2006 р. було на грані фолу. Він є одним із 
фокус-облич Партії регіонів у Сумській області. І 
хоча партія досягла порівняно нікчемних резуль-
татів на місцевих виборах в Сумській області (у 
Сумській міськраді — 4 депутати), але в радах 
усіх рівнів вони мають 115 депутатів, тоді як до 
виборів мали тільки 17.

• Володимир Бондар: керівник обласної органі-
зації Партії регіонів з 2005 р. (з 2002 р. очолював 
міську організацію партії). Сумчанам відомий як 
директор фірми «Бізнесспортінвест», яка займа-
лася організацією міжнародних перевезень. За 
його словами, зараз в обласній організації ПР до 
6 тис. членів, при чому на початку 2005 р. було 
менше 3 тис.

• Леонід Мордовець: перший секретар обкому 
СПУ. Багаторічний страждалець від переслідувань 
Володимира Щербаня, за часів його губернатор-
ства жодна установа не наважувалася взяти його 
на роботу. Тепер — критик нової обласної «по-
маранчевої» команди. Із останнього — заява до 
обласного прокурора Олександра Горбаня з ви-
могою дати правові висновки масовим звільнен-
ням працівників у структурі управління з питань 
внутрішньої політики. Фактично, незважаючи на 
статус народного депутата, його роль і вплив на 
прийняття рішень досить мізерний. Обласний 
осередок не змін утворити фракцію у Сумській 
міській раді, а коаліційна угода в обласній раді з 
БЮТ тепер фактично знівельована аналогічною 
угодою із НСНУ.

Але фактично стратегічне керівництво обкомом 
СПУ здійснює Григорій Дашутін. Його можна відне-
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сти до когорти політиків, яким все одно, в якій партії 
перебувати. Головне — аби ця партія була при владі і 
давала робити успішний бізнес. Після «помаранчевої 
революції», здавалося, політична кар’єра таких вір-
туозів закінчиться, але неймовірною позицією йому 
вдалося цього разу задекларувати себе соціалістом. 
Серед медійних ресурсів, які на них працюють, виділя-
ємо газету «Позиція» (засновник — обком СПУ) та газету 
«Сумская жизнь» (засновник — ТОВ «Слов’яни-96»).
Досить імовірним є перехід контро лю над газетою
«В двух словах» також до місцевих регіо налів, 
оскільки колишній власник Володимир Шилов (го-
лова комісії з земельних питань міської ради, БЮТ) 
втратив контроль над цим медіа, перепродавши її 
Геннадію Зайкову (член Народної партії).

Крім перерахованих угруповань, що тією чи ін-
шою мірою підпадають під визначення «еліти», в об-
ласті діють інші угрупування та окремі персони, які 
впливають на обласну політику. Насамперед це біз-
несові і навколобізнесові групи, які провадять власні 
інтереси через представників політично оформлених 
команд. Загалом вони рідко беруть безпосередню 
участь у політичному процесі, проте їхній вплив не-
рідко стає вирішальним. До них належать передусім 
Анатолій Єпіфанов, Володимир Лук’яненко, Євген 
Лапін, Володимир Бондар, Григорій Дашутін та ін.

Серед регіональної політичної еліти яскравими 
політиками можна назвати міського голову Шостки 
Миколу Ногу, міського голову Охтирки Ірину Дем-
ченко, міського голову Конотопу Івана Огрохіна. 
Серед молодшого покоління набирають ваги (хто 
політичної, хто бізнесової) Олег Франчук (голова 
правління «Охтирканафтогаз», член БЮТ), Воло-
димир Ладика (ректор СНАУ, член НСНУ), Лариса 
Рудакова (директор ВАТ «Шосткінський міськмол-
комбінат», член НСНУ), Григорій Кирик (президент 
концерну «Укрросметал», член СПУ), Юрій Бова 
(міський голова м. Тростянець, член СПУ), Геннадій 
Мінаєв (міський голова м. Сум, безпартійний), Дми-
тро Лук’янець (голова комісії по законності Сумської 
міськради), Дмитро Сіденко (депутат Сумської міськ-
ради, член БЮТ).

Окремо можна виділити групу бізнесових кіл, які 
часто займаються політичними справами опосеред-
ковано, але суттєво впливають на процес прийняття 
рішень. До них можна віднести групу найбільш актив-
них: Володимир Шилов (директор ТОВ «Імпульс», го-
лова комісії із земельних питань Сумської міськради, 
член БЮТ); Сергій Колесніков, Анатолій Кисіленко, 
Валерій Сорока, Сергій Шамрай — група, яка в 
2005 р. підтримувала в. о. міського голови Сум Сер-
гія Клочка, а тепер знаходяться в опозиції до Генна-
дія Мінаєва; Євген Чернов, директор казенного за-
воду «Імпульс» (м. Шостка), Володимир Лук’яненко, 
голова правління СМНВО ім. Фрунзе, Олександр 
Ващенко, президент ВАТ «Сумський завод “Насос-
енергомаш”», Микола Трофіменко (голова правління 
ВАТ «Сумихімпром») — керівники великих вироб-
ничих потужностей на Сумщині завжди залишалися 
людьми, від думки яких політичні процеси могли коре-
гуватися в той чи інший бік.

Отже, політичні еліти в Сумській області характе-
ризуються строкатістю, зав’язаністю на персоналіях, 
бізнесових інтересах та зазнають суттєвого впливу 

політиків всеукраїнського масштабу. Ротації полі-
тичних еліт, точніше конкретних їхніх угруповань, як 
правило супроводжуються конфліктами. Компро-
міси в таких випадках потребують суттєвої стиму-
ляції «згори». Поповнення еліт відбувається, як пра-
вило, через залучення завдяки особистим контак-
там, спільним бізнесовим та іншим інтересам. Спо-
стерігається жвавий рух кадрів від одних команд до 
інших. Діяльність еліт протягом року мотивувалася, 
по-перше, прямим впливом суб’єктів загальноукра-
їнського політичного процесу, по-друге — економіч-
ними інтересами окремих груп, по-третє — кадро-
вими інтересами. 

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

У Сумській області зареєстровано 115 обласних 
організацій політичних партій та близько 1 200 гро-
мадських організацій, релігійних громад, фондів, у 
тому числі міжнародних. Найбільш впливовими пар-
тійними організаціями у Сумській області є Блок Юлії 
Тимошенко (керівник — Іван Сідельник), «Народний 
Союз “Наша Україна”» (Володимир Сапсай), Соціа-
лістична партія України (Леонід Мордовець), Партія 
регіонів (Володимир Бондар), Комуністична партія 
України (Володимир Даниленко). 

Політичний вплив осередків політичних партій 
у регіоні можна визначити у тому числі й за кіль-
кістю депутатів у місцевих радах. Найчисельні-
шими на Сумщині є загальний склад депутатів усіх 
рівнів: СОО партії «Батьківщина» — 374 депутатів, 
СОО «Народний Союз “Наша Україна”» — 234 депу-
татів, СОО СПУ — 193 депутатів, СОО ПР — 107 де-
путатів, СОО КПУ — 99 депутатів, СОО Народної пар-
тії — 88 депутатів. Інші партійні осередки знаходяться 
поза активним політичним життям і не впливають на 
регіональну політику.

У цілому по області найбільш впливовим є Блок 
Юлії Тимошенко. Керівник обласної організації Іван 
Сідельник є народним депутатом України та разом 
з Володимиром Полохалом відповідає за Сумську 
область у центральних органах партії. Начальник 
обласного штабу БЮТ на виборах 2006 р. В’ячеслав 
Шапошнік став головою обласної ради, в якій разом 
з фракцією СПУ вони підписали коаліційну угоду 
і фактично мають контрольний пакет депутатсь-
ких мандатів (42 депутати із 90 депутатів обласної 
ради). Лідер за кількістю депутатських місць на 
Сумщині — БЮТ — найбільше має проблем через 
бажання окремих депутатів міських та районних рад 
вирішувати власні питання за рахунок авторитету 
партії. Ці загрозливі для них процеси відбуваються 
не тільки у нас, а й по всій Центральній Україні. Тут, 
можливо, є цікавий ґрунт для політологічних дослі-
джень.

У Сумській міській раді вони мають другу за чи-
сельністю фракцію (20 депутатів із 75 загальної 
кількості депутатських мандатів). Разом з БЮТ Гро-
мадсь ка ініціатива «Нічний дозор» створили коаліцію 
і поділили політичну відповідальність за всі процеси, 
що відбуваються в місті. Однак, станом на квітень 
2007 р. ситуація у Сумській раді кардинально змі-
нилася. Після того, як на всеукраїнському рівні між 
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БЮТ та НСНУ було підписано угоду про співпрацю, 
з березня 2007 р. ця угода жорстким способом була 
нав’язана і сумським обласним організаціям цих 
партій, які до того були ледве чи не найбільшими 
опонентами. У результаті такого блокування в Сумсь-
кій міській раді розпалася коаліція БЮТ та ГІ «Нічний 
дозор», натомість маємо конфігурацію БЮТ та НСНУ 
проти ГІ «Нічний дозор», КПУ та ПР. Останнє, тепер 
уже опозиційне політичне угрупування, підтримує 
ді яль ність міського голови Геннадія Мінаєва та ви-
ступає проти ініційованої більшістю (БЮТ, НСНУ) 
розпуску виконкому та особисто мера Геннадія Міна-
єва, а також проти популістського зниження до попе-
реднього рівня тарифів на комунальні послуги. Ста-
ном на початок квітня 2007 р. саме таким виявилося 
коаліційне розмежування в Сумській міській раді, 
яке, відповідно, призвело до зниження політичної 
ваги Громадської ініціативи «Нічний дозор» загалом 
в Сумській області.

Із 44 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Білопільскої район-
ної ради, 12 має політична партія «Народний Союз 
“Наша Україна”», 10 — Соціалістична партія України, 
8 — Блок Юлії Тимошенко, 3 — Український народ-
ний блок Костенка і Плюща, 3 — Комуністична партія 
України, 2 — Партія регіонів, 2 — Народний блок Лит-
вина, 2 — Народно-демократична партія, 2 — партія 
«Відродження».

Із 45 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Буринської районної 
ради, 17 має НСНУ, 11 — БЮТ, 9 — СПУ, 3 — КПУ, 
3 — Народний блок Литвина, 2 — ПРУ.

Із 46 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Великописарівської 
районної ради, 10 має НСНУ, 9 — БЮТ, 9 — СПУ, 
9 — ПРУ, 4 — КПУ, 3 — Народний блок Литвина, 
2 — Опозиційний блок «Не Так!».

Із 60 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Глухівської районної 
ради, 13 має СПУ, 12 — БЮТ, 11 — Народний блок 
Литвина, 9 — НСНУ, 8 — ПРУ, 7 — КПУ.

Із 46 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Конотопської районної 
ради, 19 має БЮТ, 8 — СПУ, 7 — НСНУ, 5 — Народний 
блок Литвина, 3 — ПРУ, 2 — КПУ, 2 — НДП.

Із 46 депутатських мандатів, які отримали партії та 
блоки партій на виборах до Краснопільської районної 
ради, 17 має БЮТ, 11 — НСНУ, 6 — СПУ, 4 — Українсь-
кий народний блок Костенка і Плюща, 3 — Народний 
блок Литвина, 3 — ПРУ, 2 — КПУ.

Із 58 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Кролевецької район-
ної ради, 19 має БЮТ, 11 — СПУ, 8 — НСНУ, 6 — КПУ, 
5 — Народний блок Литвина, 5 — Партія захисників 
Вітчизни, 4 — Партія захисту пенсіонерів.

Із 69 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Лебединської район-
ної ради, 18 має СПУ, 13 — БЮТ, 12 — НСНУ, 6 — На-
родний блок Литвина, 5 — КПУ, 5 — Український на-
родний блок Костенка і Плюща, 4 — блок «ХДС-НРУ», 
3 — ПРУ, 3 — НДП.

Із 57 депутатських мандатів, які отримали пар-
тії та блоки партій на виборах до Липоводолинської 
районної ради, 20 має НСНУ, 15 — БЮТ, 14 — СПУ, 

3 — КПУ, 3 — Народний блок Литвина, 2 — Селянська 
партія України.

Із 57 депутатських мандатів, які отримали партії та 
блоки партій на виборах до Недригайлівської районної 
ради, 25 має політична партія «Народний Союз “Наша 
Україна”», 17 — Блок Юлії Тимошенко, 8 — Соціаліс-
тична партія України, 4 — Народний блок Литвина, 
3 — Український народний блок Костенка і Плюща.

Із 69 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Охтирської районної 
ради, 25 має БЮТ, 14 — СПУ, 7 — НСНУ, 5 — ПРУ, 
5 — Український народний блок Костенка і Плюща, 
4 — Народний блок Литвина, 3 — КПУ, 3 — Партія за-
хисників Вітчизни, 3 — Блок «Пора –ПРП».

Із 86 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Путивльської район-
ної ради, 23 має БЮТ, 17 — СПУ, 16 — ПРУ, 11 — КПУ, 
7 — НСНУ, 7 — Народний блок Литвина, 5 — Опози-
ційний блок «Не Так!».

Із 63 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Роменської районної 
ради, 23 має НСНУ, 13 — БЮТ, 11 — СПУ, 6 — Народ-
ний блок Литвина, 3 — КПУ, 3 — Партія захисників 
Вітчизни, 2 — Селянська партія України, 2 — Партія 
«Союз».

Із 36 депутатських мандатів, які отримали пар-
тії та блоки партій на виборах до Серединобудської 
районної ради, 11 має ПРУ, 6 — Народний блок Лит-
вина, 5 — КПУ, 5 — СПУ, 4 — БЮТ, 3 — НСНУ, 2 — Опо-
зиційний блок «Не Так!».

Із 50 депутатських мандатів, які отримали партії та 
блоки партій на виборах до Сумської районної ради, 
22 має БЮТ, 11 — НСНУ, 7 — СПУ, 3 — КПУ, 3 — Гро-
мадський блок «Нічний дозор», 2 — ПРУ, 2 — Народ-
ний блок Литвина.

Із 46 депутатських мандатів, які отримали пар-
тії та блоки партій на виборах до Тростянецької ра-
йонної ради, 12 має БЮТ, 7 — СПУ, 6 — Партія «Від-
родження», 5 — Народний блок Литвина, 4 — НСНУ, 
4 — Блок «За нашу Україну», 3 — КПУ, 3 — ПРУ, 
2 — Селянська партія України.

Із 51 депутатського мандата, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Шосткінської район-
ної ради, 17 має БЮТ, 8 — ПРУ, 7 — НСНУ, 7 — КПУ, 
5 — СПУ, 4 — Народний блок Литвина, 3 — Блок Н. Ві-
тренко «Народна опозиція».

Із 46 депутатських мандатів, які отримали партії 
та блоки партій на виборах до Ямпільської район-
ної ради, 9 має НСНУ, 8 — ПРУ, 7 — БЮТ, 5 — КПУ, 
4 — Народний блок Литвина, 4 — Партія «Союз»,
3 — СПУ, 2 — Партія «Відродження», 2 — Партія «Тру-
дова Україна», 2 — Опозиційний блок «Не Так!».

Зовсім уже маргінальними структурами в об-
ласті є місцеві осередки КПУ, яка із запроваджен-
ням пропорційної виборчої системи втратила будь-
яку можли вість для подальшого розвитку. У партії 
немає авторитетних публічних лідерів, можливо, 
окрім Діани Рахманової. Газета місцевих комуністів 
«Ленінсь ка правда» не користується навіть тією попу-
лярністю серед старшого віку людей, яка була за 
часів Володимира Щербаня, зовсім відсутня робота 
серед молоді. 

З останніх публічних заяв регіональних опозицій-
них сил можна виділити спільну прес-конференцію 
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лідерів обласних організацій ПРУ, СПУ та КПУ, яка 
відбулася 16 лютого 2007 р. Більшість обнародува-
них претензій були направлені голові Сумської ОДА 
та голові обласної ради В’ячеславу Шапошніку. Зо-
крема, йшлося про високі ціни на житлово-кому-
нальні послуги. Причому, найбільш принизливо про 
міську владу обмовився перший секретар обкому 
СПУ Леонід Мордовець, назвавши фракції БЮТ та 
ГІ «Нічний дозор» «білими братствами» (від кольору 
їх прапорів). Його колега по коаліції — перший се-
кретар обкому КПУ Володимир Даниленко — озвучив 
заяву трьох політичних сил з приводу вирішення зе-
мельних питань на Сумщині, в якій перераховувалися 
конфліктні ситуації, пов’язані з землею.

Обласний осередок партії «Народний Союз “Наша 
Україна”», незважаючи на чи найкращі стартові умови 
для розвитку, починаючи з початку 2005 р., здається 
остаточно втратив свій вплив на політичні процеси, 
що відбуваються в області. До централізованого 
примусового блокування з БЮТ в лютому 2007 р. 
обласна організація знаходилась фактично в анабіо-
тичному стані. Обласна організація не має публіч-
них лідерів, за винятком ректора СНАУ Володимира 
Ладики та «сірого кардинала» Анатолія Єпіфанова. 
Організаційна ж робота здійснюється «технічними» 
менеджерами Валентиною Шаповал (керівник ви-
конкому) та Володимиром Сапсаєм (голова обласної 
організації).

17 лютого 2007 р. делегати звітно-виборної кон-
ференції обласної організації НСНУ повторно обрали 
заступника голови Сумської ОДА Володимира Сап-
сая на посаду голови ради обласної партійної орга-
нізації. Його заступниками було обрано Олександра 
Лаврика і депутата обласної ради Віталія Мойсеєнка. 
94 із 103 делегатів конференції визнали роботу об-
ласної організації НСНУ задовільною. Як альтерна-
тиву Сапсаю, делегати запропонували на цю посаду 
Павла Качура, але той чемно відмовився. Станом на 
квітень 2007 р., Сумська обласна організація НСНУ 
нараховує 7 759 осіб.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА

Перелік проблем, яким приділялося найбільше 
уваги за останній рік, залежав від позиції окремих 
владних команд. Так, з часу виборів 2006 року вико-
навча влада в області змінювалася декілька разів. А 
отже, слід виділити декілька періодів, які мали свої 
акценти. По-перше, період перебуванні на посаді го-
лови облдержадміністрації Ніни Гаркавої; по-друге, 
нетривалий період виконання обов’язків губернатора 
Володимиром Сапсаєм; ну і звісно, губернаторство 
Павла Качура, яке попри те, що розпочалося не так 
давно, все ж має набір специфічних акцентів. Також 
окремо треба акцентувати специфіку роботи голови 
обласної ради В’ячеслава Шапошніка, а також місце-
вої влади в обласному центрі.

 Губернаторство Ніни Гаркавої не виявило якихось 
нових і особливих напрямків чи ініціатив, оскільки 
буквально до останнього часу її перебування на по-
саді тривало в фарватері, залишеному ще її попе-

редником Миколою Лавриком. Основні напрямки 
діяльності в цей час формально визначалися «Про-
грамою першочергових кроків облдержадміністра-
ції», які визначали пріоритети і заходи в окремих га-
лузях, від боротьби з корупцією до підтримки районів 
Поліської зони. Фактично ж, особливої активності з 
практичної реалізації першочергових кроків аж до 
кінця 2006 року не спостерігалося. Окремої уваги за-
слуговують зусилля губернаторки з впровадження 
ініціатив, також залишених у спадок минулим губер-
натором: — створення компанії «Суминафта», яке 
так і не увінчалося успіхом, — окремі зусилля з за-
лучення інвестицій, що також не мало відчутної від-
дачі. Крім цього, час від часу увага приверталася і до 
набору вже традиційних для області проблем: — за-
боргованість із заробітної платні, — зайнятість на-
селення, — доля стадіону «Ювілейний» та ін. Окремо 
слід виділити активність у кадрових питаннях, а саме 
в заміні частини кадрів, що прийшли у владу під час 
«помаранчевої революції» на тих, які раніше внаслі-
док тієї ж революції пішли. 

Основні акценти політики Павла Качура на посаді 
голови ОДА втілені в «Плані дій–2007». Документ був 
оприлюднений 5 лютого 2007 р., в якому головною 
темою стала інвестиційна діяльність, зокрема залу-
чення іноземних інвестицій. Ця проблематика підні-
малася і під час інших заходів:  зустрічі з представ-
никами малого та середнього бізнесу,  з представни-
ками АПК,  презентація Сумської області представ-
никам дипломатичних місій та ін. Загалом у Плані 
дій на 2007 рік для досягнення такої мети планується 
створити «Маркетинговий центр», сформувати бази 
даних про наявність вільних земельних ділянок і при-
міщень для будівництва та підприємництва. Основні 
зусилля обіцяно докласти до збільшення робочих 
місць і збільшення зарплатні. Крім цього, ОДА сприя-
тиме відродженню ряду підприємств та залучення до 
обробітку додаткових площ ріллі. Загалом, це пер-
ший за кілька років випадок, коли голова облдерж-
адміністрації розпочав свою діяльність з особис-
того плану дій, в якому зазначено конкретні критерії 
оцінки виконання. Робота його попередників такою 
публічністю не відрізнялася.

Сумська обласна рада, по-перше, звертала увагу 
на питання ефективності діяльності житлово-кому-
нального господарства, зокрема було створено ко-
місію по перевірці обґрунтованості тарифів на кому-
нальні послуги; особливий акцент зроблено також 
на ефективності використання комунального майна 
області. Так, предметом розгляду стали діяльність 
Фонду соціальних інвестицій, Служби автомобільних 
доріг, Державної податкової адміністрації та ін. У біль-
шості випадків розгляд мав вигляд нищівної критики 
з боку депутатів без видимих практичних наслідків. 
В окремих випадках облрада приймала кадро ві рі-
шення чи, принаймні, порушувала ці питання. Так, 
після кількаразових спроб звільнено директора 
Фонду соціальних інвестицій Миколу Гольченка, по-
рушувалося питання про недовіру заступнику голови 
ОДА Володимиру Сапсаю. Важливою проблемою, 
порушеною облрадою, стало питання наповнення 
місцевих бюджетів, зокрема справляння плати за 
землю, за оренду водних об’єктів тощо. Великий ін-
терес з боку голови облради та апарату викликала 
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діяльність обласної комунальної газети «Сумщина». 
Колектив газети звинувачено в неефективності та 
непрофесіоналізмі. У відповідь працівників апарату 
облради звинувачено в тиску, цензурі та спробі вста-
новити контроль над газетою. Конфлікт набув широ-
кого розголосу і завершився на користь колективу 
редакції. 

У самому ж обласному центрі міська влада звер-
тала найбільшу увагу як на традиційні для міста про-
блеми (вивезення твердих побутових відходів), так 
і на питання, досі не характерні для міста. Як і для 
попередників Геннадія Мінаєва на посаді міського 
голови, мало не стала фатальною проблема утилі-
зації побутового сміття. Виникла вона через акції 
протесту мешканців с. Верхня Сироватка, де роз-
ташовано полігон, та збігання терміну його оренди. 
Проблема швидко переросла у політичну площину. 
До організації протестних акцій долучилися і сумські 
політичні кола, викликавши у відповідь адекватні по-
літичні заходи — проведення в м. Суми народного 
віче. Загалом конфлікт вирішено спільними зусил-
лями з керівництвом обласної ради та ОДА. Не менш 
резонансна проблема — питання підвищення кому-
нальних платежів, що мало не призвела до відставки 
міськвиконкому, питання передання тепломереж 
міста «Сумитеплоенерго», а також проблема частки 
міської ради в її статутному фонді, що також суттєво 
попсувало імідж нової команди. Заслуговує на увагу 
і фінансовий блок питань. До позитивів належать те, 
що вперше бюджет міста розроблено за програмно-
цільовим методом. Крім цього, є успіхи у впорядку-
ванні земельних відносин та оренди комунального 
майна. До негативів слід віднести також проблеми з 
освоєнням коштів держбюджету, призначених на бу-
дівництво та модернізацію тепломереж. 

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

За останній рік органи виконавчої та представ-
ницької влади в регіоні в цілому працювали прозоро 
і відкрито. Певне покращення можна виділити у про-
зорості діяльності обласного управління МВС, при 
якому громадську раду очолює керівник Сумського 
обласного прес-клубу Алла Федорина. Активніше, 
хоча досить формально, працює громадська рада 
при обласній державній адміністрації, утворена для 
здійснення координації заходів, пов’язаних із забез-
печенням проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної полі-
тики в області. За останній рік можна виділити ряд 
обговорень, які мали значний суспільний інтерес і 
вплив на роботу галузевих управлінь, зокрема:

• «Про стан теплозабезпечення та перспективи 
його розвитку в Сумській області»;

• «Про стан справ в агропромисловому комплексі в 
Сумській області»; 

• «Про підсумки соціально-економічного розви-
тку області та виконання обласного бюджету за 
2004 рік»;

• «Про концепцію вдосконалення законодавства 
України в сфері надання пільг»;

• «Про стан реалізації державної молодіжної полі-
тики в Сумській області».

За ініціативи голови облдержадміністрації у лю-
тому 2007 р. розпочався процес формування гро-
мадських рад при галузевих управліннях, які вхо-
дять до складу облдержадміністрації. Сам голова 
облдерж адміністрації позиціонує себе як публічна 
людина, про що засвідчила його перша прес-кон-
ференція 5 лютого 2007 р. 

На сайтах Сумської ОДА, Сумської обласної ради 
та Сумської міської ради в 2006 р. почали працювати 
онлайн-приймальні керівників цих інституцій. Най-
більш активним у плані звітності перед громадою і 
виборцями, безперечно, є міський голова Сум Ген-
надій Мінаєв, який першим відкрив Інтернет-обгово-
рення комунальних та політичних проблем, активно 
бере участь у різних форумах, 17 лютого 2007 р. про-
вів публічний звіт міського голови перед жителями 
громади в залі, куди міг потрапити кожен охочий. 

Загалом у 2006 р. депутати Сумської міської ради 
V скликання отримали з бюджету 843,75 тис. грн, 
спрямованих на виконання виборчих програм і на-
казів виборців. 75 депутатів мали у своєму розпоря-
дженні по 11,25 тис. грн. Судячи з витрат, найбільше 
потребували фінансових дотацій фізкультура і спорт 
(169,8 тис. грн.), капітальний ремонт (144,6 тис. грн.) 
та освіта (142,8 тис. грн.). А програми і заходи цен-
трів соціальних служб, охорона громадського по-
рядку, пільги вразливим групам населення вияви-
лися такими, які не варті грошових вливань.

Досить успішною є практика попередніх громадсь-
ких обговорень проектів рішень, які приймаються на 
сесії міської ради (бюджет, програми розвитку, поло-
ження про конкурси, тендери тощо). Сумська міська 
рада має власний сайт www.meria.sumy.ua, який пе-
ріодично оновлюється. На сайті розміщуються роз-
порядження міського голови, рішення виконавчого 
комітету, інформація про економічне і соціальне ста-
новище міста Суми, рішення міської ради, проекти 
регуляторних актів (програми, рішення), рішення 
виконкому ради, розпорядження міського голови. 
Також на сайті можна знайти детальну інформацію 
про міський бюджет та звіти про його виконання, ін-
формацію про план роботи ради, програми розвитку 
міста, базу комунального майна міста. 

Не оновлюється рубрика «Пленарні засідання», 
сайт не відображає діяльності постійних комісій міськ-
ради, повністю відсутня інформація про тимчасові ко-
місії. Відсутній доступ через сайт до інформації щодо 
земельних питань. З серпня 2006 р. почала працю-
вати електронна приймальня міського голови Ген-
надія Мінаєва, де жителі міста можуть ставити йому 
запитання в онлайновому режимі. Консультативні 
опитування громадськості, аналіз громадської думки 
за ініціативи міської ради не проводилися. Сумська 
міська рада прийняла рішення про створення тимча-
сової контрольної комісії міської ради для перевірки 
обґрунтованості розміру встановлених рішеннями 
виконкому тарифів на послуги з теплопостачання із 
залученням до її складу незалежних експертів із ціно-
утворення і тарифікації в теплоенергетиці. Закритих 
пленарних засідань Сумської міської ради в 2006 р. 
не проводилося. Проводиться практика поперед-
нього розгляду питань на депутатських зібраннях. До 
цього часу доступ для ЗМІ був вільний, але стала пу-
блічною інформація, що під час роботи окремих ко-
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місій депутати пропонували припинити цю практику, 
мотивуючи це тим, що це заважає повноцінній ро-
боті. Але під час роботи «квадратного» столу на тему 
«Особливості діяльності органів місцевого самовря-
дування в умовах конституційної реформи: досвід 
Сумщини», проведеного у Сумах 9 листопада 2006 р. 
за ініціативи Центру досліджень регіональної полі-
тики, керівник фракції «Нічного дозору» в Сумській 
міськраді Алла Ярова спростувала це твердження і 
заявила про неприпустимість таких дій.

У листопаді 2006 р. на сайті мерії з’явився повний 
перелік комунального майна з уточненням оренда-
рів будівель і приміщень, строків оренди і плати, яку 
вони вносять. Для того, щоб ця інформація стала пу-
блічною, ГІ «Нічний дозор» більше року проводила ак-
цію в рамках кампанії «Знай, чем владеешь!». Проте 
начальник міського управління комунального майна 
і приватизації Василь Щербак не поспішав ділитися 
такою цінною інформацією. Однак, яким законом це 
регламентовано, Щербак не уточнив. За його сло-
вами, інформаційна база є у голови депутатської ко-
місії по комунальному майну Костянтина Єфименка, 
у депутата Володимира Чепіка — і цього досить. Мер 
Сум Геннадій Мінаєв порадив не звертати увагу на 
вигадки цього чиновника. За словами міського го-
лови, базу звіряли кілька місяців, і в листопаді 2006 р. 
вона з’явилася на сайті. Також постійно на сайті мерії 
можна знайти «Перелік вільних приміщень комуналь-
ної власності територіальної громади м. Суми», зо-
крема зараз інформація є станом на 12 квітня 2007 р. 
Таким чином, міський голова і депутати виконали чи 
не найгучніші у 2005 р. звинувачення проти в.о. місь-
кого голови Сергія Клочка про закритість інформації 
стосовно орендарів комунального майна. У подаль-
шому залишається провести аналіз таких даних і до-
вести, наприклад, доцільність пільгових орендних 
ставок для деяких організацій та установ.

Кожна з владних команд відзначилася різним 
рівнем інформаційної відкритості і власним стилем 
співпраці зі ЗМІ. Загалом, регіональний медіаринок 
надав можливість рівного доступу суб’єктам полі-
тичного процесу. Однак кожен із них використовував 
таку можливість з різною ефективністю. Досить від-
критими у спілкуванні з пресою протягом року були 
голови облдержадміністрацій. Управлінський стиль 
Ніни Гаркавої відзначався активною присутністю у 
медіапросторі. І лише відсутність практичних зру-
шень у діяльності і ряд помилок не дали такій полі-
тиці вилитися в реальні дивіденди. Значні проблеми 
з відкритістю були у її першого заступника Володи-
мира Сапсая, який певний час виконував обов’язки 
губернатора. У цій якості він відзначився вмінням на-
стільки завуальовано висловлювати власні позиції 
для преси, що деякі з них до кінця не зрозумілі й досі. 
Більшого успіху досяг Сапсай як лідер партосередку 
НСНУ. 

 Робота губернатором області Павла Качура роз-
почалася повною мовчанкою протягом перших тиж-
нів. Проте цей період абсолютної закритості нового 
голови облдержадміністрації сповна компенсовано 
достатньою кількістю інформаційних приводів піз-
ніше. Далі без преси не проходив жоден більш-менш 
значний захід. Навпаки, розпочався активний по-
шук шляхів розширення меж свого інформаційного 

впливу, інтенсифіковано роботу Інтернет-представ-
ництва ОДА. 

Досить відкритим протягом року був і мер міста 
Сум Геннадій Мінаєв, проте ця відкритість значно по-
ступається його відкритості до та незадовго після ви-
борів 2006 р. Цей же рік для нього став роком макси-
мальної присутності і на шпальтах газет, і в Інтернет-
приймальнях. Однак така активність спадала по мірі 
наростання проблем у нього і його оточення. Низка 
рішень, відкритість яких залишає бажати кращого, 
а також звичка тримати мовчання під час важливих 
для його кар’єри моментів, якщо не поклала край, то 
помітно похитнула образ Мінаєва — зразково публіч-
ного політика. Хоча іноді це справді йшло на користь 
(вирішення проблеми з вивезенням твердих побуто-
вих відходів). 

Голова обласної ради В’ячеслав Шапошнік відо-
мий, як політик, надзвичайно ласий до уваги преси. 
Це мало наслідком часті прес-конференції та публічні 
висловлювання власної позиції, що значною мірою 
йшло на користь його іміджу, однак така відкритість 
має і зворотний бік. Голова облради набув репутації 
досить важкодоступного політика, коли ініціатива 
виходила не від нього. Крім цього, його любов до 
об’єктивів фото- і телекамер має зворотну дію щодо 
його підлеглих, як у раді, так і в партії. Таким чином, 
публічний політик зібрав довкола себе на диво не-
публічне оточення. 

Ще один аспект — прагнення впливати на ЗМІ. 
Цей момент може бути продиктований як його осо-
бистою позицією, так і позицією його політичної сили. 
Прагнення природне. Однак методи, якими воно за-
довольняється, досі лише шкодили цій меті. При-
клад — ситуація з газетою «Сумщина», коли надто 
пильна увага працівників апарату Сумської облради 
до кадрової і редакційної політики видання спричи-
нила конфлікт, у якому, зрештою, колектив редакції 
переміг. 

КОРУПЦІЯ

Згідно зі статистичними даними у 2005 р. роз-
мір зафіксованих фактів дачі хабара на Сумщині по-
рівняно з 2004 р. зріс утричі і становив 10 тис. грн. 
За словами Володимира Афанасьєва, начальника 
відділу державної служби боротьби з економічною 
злочинністю у Сумській області, у 2005 р. було зафік-
совано 144 факти хабарництва, із них 139 злочини 
у бюджетній сфері, 4 — у сфері приватизації і 1 — у 
паливно-енергетичному комплексі. Найвища посада 
хабарника — голова районної державної адміністра-
ції. Всього у сфері службової діяльності в Сумській об-
ласті за 2005 р. було зафіксовано 482 злочини, з них 
101 з показниками кримінальної корупції. Прокура-
тура за матеріалами ДСБЕЗ порушила 12 криміналь-
них справ за фактами хабарництва. Максимальна 
сума хабара по цих справах — 2,5 тис. дол. США У 
першій половині 2006 р. було зафіксовано 107 зло-
чинів у сфері службової діяльності, із яких 19 скоєно 
державними службовцями і посадовими особами 
місцевого самоврядування. У цілому за 2006 р. такі 
дані ще не оприлюднювалися.
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б забезпечили прозорість профілактики та бо-
ротьби з корупцією;

• підвищення рівня соціального захисту та матері-
ального забезпечення працівників вузів;

• встановлення ефективної системи контролю за 
знаннями;

• відкритість інформації про боротьбу з корупцією, 
суспільний резонанс щодо корупційних справ;

• сприяння студентському самоврядуванню та гро-
мадським ініціативам у боротьбі з корупцією.

Дані, які Центр досліджень регіональної політики 
отримав у рамках опитування, котре показує реаль-
ний стан справ із дотриманням прав громадян на до-
ступ до інформації, оцінку страхів та ризиків сум’ян, 
було проведено Центром дослідження регіональної 
політики 13-17 червня 2006 р. Можлива похибка — 
5 %. Всього було опитано 320 респондентів. На за-
питання «Чи існує реальна рівність громадян перед 
законом у Сумській області?» респонденти в Сумах 
відповіли:

Більшість жителів територіальної громади 
м. Суми вважає, що не існує реальної рівності грома-
дян перед законом (65,3 %). У тому, що така рівність 
існує, впевнені близько 20 % респондентів. Вагалися 
з відповіддю 14,7 % сумчан. «Перевагами» перед за-
коном користуються, на думку населення, насампе-
ред ті, хто має гроші (68,7 %), владу (73,3 %) та зна-
йомства (29,3 %). Тільки 2,7 % респондентів вважа-
ють, що в Україні всі рівні перед законом. 

Також більшість опитаних сумчан вважають ко-
рупцію найбільш шкідливою саме у політичній сфері. 
Вплив корупції на бізнесове середовище набагато 
менше хвилює громадськість. Ще менше вона відби-
вається на особистому, сімейному житті, незважаючи 
на те, що 20–30 % опитаних і членів їхніх сімей зізна-
ються у даванні хабара у минулому році. Водночас, 
згідно з різними соціологічними замірами перше місце 
за корумпованістю розділяють політичні партії, парла-
мент, міліція і податкова адміністрація одночасно.

За останні два роки корупція в Сумській області 
збільшилась як по вертикалі, так і по горизонталі. 
Вона вже потроху втрачає суто монетаристські про-
яви, стаючи стабільною системою в усій ланці дер-
жавного управління, частиною суспільних і політич-
них інститутів, причинами чого є, на нашу думку: 

• політичне небажання здійснювати серйозні 
структурні реформи в державі (освіта, медицина, 
правоохоронні органи, державні закупівлі), що, 
безперечно впливає на регіональне становище 
цієї проблеми; 

• відсутність бачення (і, на жаль, бажання бачити) 
в обласного керівництва впровадження регіо-
нальних кроків для запобігання таких явищ (про-
зорість складання бюджетів, регіональних про-
грам розвитку, відсутність публічних річних звітів 
управлінь та відділів державної адміністрації, 
відсутність механізмів е-врядування), що у кін-
цевому результаті впливає на ступінь довіри до 
влади в цілому; 

• зростання прихованої корупції через систему 
«відкатів» на державні замовлення — купівля пев-
них товарів, відсоток яких, за нашими даними, 
становить у Сумах не менше 10 % від суми за-
мовлення. Ті, хто платить, кажуть, що два-три 
роки тому платили не більше 5-7 %.

Важливо зрозуміти, що справді об’єктивну ін-
формацію про рівень корупційності регіональної по-
літики, у тому числі у сфері економічного розвит ку, 
дозвільних процедур, роботи правоохоронних 
структур та надання соціальних послуг громадянам, 
можна отримати тільки проводячи незалежні опи-
тування громадської думки, експертні дослідження 
та фокус-групи. Такі дослідження повинні стати за-
гальною практикою для оцінки ефективності роботи 
практично всіх структур і підрозділів державної адмі-
ністрації. Тоді зникає потреба у вільноконвертованих 
звітах правоохоронців, чиновників, які працюють зі 
зверненнями громадян, у службах, які надають соці-
альні послуги, а також у статистичних звітах. 

Основною передумовою корупції у закладах ви-
щої освіти в Сумській області є відсутність належного 
фінансового та матеріального забезпечення, а також 
традиції спрощеного навчання для певних категорій 
студентів та їх батьків. За нашими оцінками, у цілому 
найбільш корумпованим навчальним закладом є 
Сумський національний аграрний університет, де іс-
нують традиційні форми навчання і проходження за 
кордоном практики для студентів. Там же найвищий 
рівень хабарництва при здачі сесій студентами. А от 
при вступі першість, згідно з дослідженнями Центру 
досліджень регіональної політики, вперто тримає 
Сумський державний педагогічний університет. Най-
менш корумпованим на всіх етапах навчання можна 
вважати профільний ВУЗ НБУ — Українську Акаде-
мію банківської справи, яка до того ж має наймен-
ший відсоток державного замовлення на навчання 
студентів.

На нашу думку, інструментальними цілями щодо по-
долання корупції у навчальних закладах повинні стати:

• встановлення стійких інформаційних зв’язків між 
адміністраціями вузів, громадськими організаці-
ями, включаючи органи студентського самовря-
дування, правоохоронними органами та ЗМІ, які 

Мал. 2.
Реальна рівність

громадян перед законом 
у Сумській області.
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Регіональний електоральний досвід показує, що 
депутати місцевих органів влади часто постають пе-
ред дилемою: зберегти політичну підтримку вибор-
ців, гарантуючи тим самим подальше переобрання, 
чи прийняти грошову винагороду від лобістів, забез-
печивши свій матеріальний статок. Щоправда, слід 
зауважити, що формування цієї дилеми значною мі-
рою залежить від конкретних взаємовідносин Сумсь-
кої обласної ради та фінансових груп впливу, що ви-
значається політичною ситуацією в регіоні. Але такий 
політико-адміністративний розклад остаточно ще 
не сформувався, він має багатовекторну складову, 
окремі райони області контролюються різними по-
літико-фінансовими групами, часто більш впливо-
вими, ніж державні адміністрації.

Для експертів Центру досліджень регіональної 
політики досвід місцевих виборів 2006 р. показав 
кілька складових регіональної політичної корупції:

• по-перше, купівля місць у прохідних списках осе-
редків політичних партій. За нашими даними, про-
хідне місце у списку до обласної ради коштувало 
100–150 тис. грн., до міських — у два-три рази 
менше і мало залежати від назви політичних сил.

• по-друге, фактично відбувся обман виборців, 
маніпулювання місцями у списках. До перших 
п’ятірок, як правило, входили персони найменш 
контроверсійні, часто навіть достойні, а от далі 
простому виборцю отримати достовірну інфор-
мації про кандидатів було фактично нереально. 
Доступ аналітичних груп та медіа до таких відо-
мостей був закритий, рішенням Зарічного район-
ного суду та Апеляційного суду Сумської області 
нам було відмовлено в законному доступі до біо-

графій кандидатів у списках політичних партій до 
Сумської обласної ради. Виборці так і не дізна-
лися часом неприємні, але вкрай цінні суспільно-
важливі дані про багатьох теперішніх обранців.

• по-третє, найбільш важливим і водночас циніч-
ним є вид ідеологічної та ціннісної маніпуляції і, 
відповідно, довірою виборця. Виборчі програми 
вкотре виявилися непотрібною річчю, які партії 
змушені були формально написати, але їх що-
денна роботи скоріше нагадувала хаотичні від-
повіді на ситуативно-емоційні політично-госпо-
дарські виклики, де дуже часто домінували ко-
мерційні інтереси окремих «слуг народу».

Заслуговує на особливо пильну увагу процедура 
виділення квартир для державних службовців, які 
працюють в обласній державній адміністрації. Тільки 
один такий факт силового вирішення питання, у ре-
зультаті чого, наприклад, влітку 2006 р. сталася бійка 
між заступником голови облдержадміністрації Олек-
сандром Цупром та начальником обласної служби у 
справах неповнолітніх Володимиром Бережецьким, 
який звинуватив першого у корупційних діях, оскільки 
сам стоїть у черзі на отримання квартири більше де-
сяти років. І хоча про цей факт публічно майже ніде 
не було згадано, проблема непрозорого виділення 
житла і можливих корупційних діянь у цьому питанні іс-
нує, хоч і потребує, звичайно, додаткового вивчення.

І наостанок — запитання про інформаційну під-
звітність влади громаді, що є основоположним меха-
нізмом для прозорості і запобігання корупції в дер-
жавному управлінні: «Яким чином у Сумській області 
дотримуються наступні стандарти демократії та гро-
мадянського суспільства?»

Мал. 3.
Дотримання стандартів демо-
кратії та громадянського сус-

пільства на Сумщині.
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Жителі Сумської області вважають, що рівень ко-
рупції за останні три роки не змінився, а в ба гатьох 
аспектах навіть збільшився. Найбільш корумпова-
ними закладами залишаються вищі навчальні за-
клади, медицина, правоохоронні органи, органи, що 
здійснюють регулювання та перевірки. Також зни-
зився рівень бажання громадян боротися з таким 
явищем. 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

За рік з моменту формування нової представ-
ницької влади, а також органів місцевого і регіональ-
ного самоврядування, у Сумській області можемо 
виокремити ряд знакових судових процесів, які уві-
йдуть до історії місцевого судочинства, у тому числі з 
контроверсійною громадською думкою. Висвітлення 
цих процесів у медіа негативно позначилося на довірі 
до правоохоронних органів та судової системи, які в 
цілому мають найвищий ступінь суспільної недовіри 
і є системно корупційними. На Сумщині здійснення 
правосуддя фактично не відбувається на замовлення 
чи то міської, чи то обласної влади, в цілому дотри-
муються правові та конституційні норми. Однак су-
дочинство часто здійснюється під безпосереднім 
впливом певних політичних і бізнесових інтересів. 
Резонансні докази цього — розв’язання конфліктних 
ситуацій, що склалися між представниками «старої» 
та «нової» влади в Сумській області.

Протягом 2006 р. активно велося протистояння 
влади зі структурами Володимира Щербаня по ці-
лому ряду напрямків, зокрема по довгостроковій 
оренді лісових угідь загальною площею 59,539 тис. га 
ТОВ «Прогрес-інвест» у Сумському, Лебединському, 
Тростянецькому та Краснопільському районах стро-
ком на 49 років. Сумська обласна рада оскаржила 
у Верхов ному адміністративному суді рішення Хар-
ківського апеляційного суду про передачу ТОВ «Прог-
рес-інвест» лісових угідь. Землі в цих чотирьох райо-
нах сумська влада передала в оренду на 49 років спе-
ціалізованому мисливському господарству «Лебідь» 
ще восени 2003 р. Компанія «Лебідь» — відділення 
ТОВ «Прогрес-інвест», яке експерти також пов’язу-
ють із бізнес-активністю Володимира Щербаня. З 
початку 2006 р. депутати намагалися в судовому по-
рядку скасувати договір оренди, посилаючись на те, 
що «Лебідь» не є самостійною юридичною особою і не 
має права виступати самостійною стороною в угоді. 
Юристи Сумської обласної державної адміністрації 
також заявляли, що видача угідь не була погоджена 
належним чином, на попередніх розпорядників цих 
земель здійснювався серйозний тиск, зокре ма на 
членів районного відділення Українського товари-
ства мисливців та риболовів, які врешті-решт відмо-
вилися від земель на користь «Лебедя».

3 травня 2006 р. Харківський апеляційний го-
сподарський суд своєю постановою фактично лега-
лізував право користування ТОВ «Прогрес-інвест» 
59,539 тис. га мисливських угідь строком на 49 ро-
ків. Харківський суд залишив без змін визначення 
господарського суду Сумської області від 10 лютого 
2006 р. Тоді суд за позовом «Прогрес-інвесту» до об-

ласної ради скасував пункт у його рішенні від 6 жов-
тня 2005 року, за яким мисливські угіддя мали повер-
нутися в комунальну власність. 

Керівник же структури «Прогрес-інвест» була за-
арештована слідчою групою обласної прокуратури в 
квітні 2005 р. строком на 4 місяці, а потім строк було 
подовжено до 8 місяців, оскільки вина пані Крутушкі-
ної була доведена ще в процесі досудового слідства. 
Після допиту понад 1 600 (!) свідків і вивчення доку-
ментів про результати голосування на 60 виборчих 
дільницях Білопільського району прокуратурі вда-
лося відтворити картину організації фальсифікації 
виборів за участю п. Крутушкіної. 

Верховний суд України 23 листопада 2006 р. при-
ймає несподіване рішення випустити її з-під варти, 
замінюючи 5 років ув’язнення на більш м’яке умовне 
покарання і заборону обіймати керівні посади, керу-
ючись Законом України «Про амністію» від 31 травня 
2005 р. Враховуючи ряд факторів, у тому числі допити 
екс-губернатора Щербаня в Генеральній прокуратурі 
у Києві, а також детально проведене розслідування 
з фальсифікації виборів у Білопільському районі 
Сумської області, дехто спочатку припускав можливе 
сприяння з її боку в процесі збирання доказів проти 
екс-голови Сумської ОДА Володимира Щербаня. 
Але пізніші спростування слідчих генеральної проку-
ратури про будь-яку незаконну діяльність екс-губер-
натора Сумщини показали, що ця версія виявилася 
хибною.

Ще одним гучним судовим процесом протягом 
липня 2005 — березня 2007 р. була «справа Омель-
ченка», який працював міським головою Сум, був 
правою рукою Щербаня і вже після «помаранчевої 
революції» був звинувачений у вимаганні акцій Глу-
хівського та Сумського хлібкомбінатів на користь 
бізнес-структур Володимира Щербаня. 14 березня 
2007 р. Сумський районний суд відпустив екс-
місько го голову м. Сум Володимира Омельченка на 
свободу під заставу в 200 тис. грн. У слідчому ізоля-
торі він провів один рік і 7 місяців. Можна припускати, 
що на рішення судді Бориса Клочка вплинуло те, що 
один із постраждалих у справі — екс-директор Глухів-
ського хлібокомбінату Олександр Ребченко, у якого 
підсудний нібито вимагав акції заводу, підтримав 
пропозицію адвокатів про зміну запобіжного засобу 
стосовно Володимира Омельченка. Нагадаємо, що 
його звинувачують за ч. 2 ст. 189 Кримінального ко-
дексу України (вимагання). За даними прокуратури 
Сумської області, під час перебування на посаді по-
мічника голови Сумської ОДА він, погрожуючи засто-
суванням фізичної сили, у 1999 р. вимагав передати 
акції ВАТ «Сумський хлібокомбінат», а в 2000 р. вима-
гав передання контрольного пакету акцій Глу хівського 
хлібокомбінату одній із комерційних структур. 

Також його звинувачували за ч. 3 ст. 365 (переви-
щення влади і службових повноважень), але у зв’язку 
з недостатньою кількістю доказів і недоведення вини 
підсудного обласна прокуратура 23 січня 2007 р. 
ці обвинувачення зняла. Гроші на заставу виділив 
екс-депутат Сумської міської ради Михайло Борц, 
але, за словами адвоката Володимира Омельченка, 
гроші давав не тільки він, — їх зібрали за півгодини 
у знайомих підсудного. У всій цій історії дивує пове-
дінка Олександра Ребченка, який говорить, що тепер 
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він не має жодних претензій до підсудного. За його 
словами, акції заводу у нього вимагали лише праців-
ники ТОВ «Агроконтракт», а цінні папери викупляли 
представники МЦФТ, які представляли їх інтереси. 
Він говорить, що вимагання до нього з боку Воло-
димира Щербаня не було, але припускає, що той міг 

сприяти діям «Агроконтракту». Слухання у цій справі 
тривають, то ж, можливо, Володимир Павлович зро-
бить ще низку заяв, які проллють світло на історії з 
вимаганням. Свої претензії до екс-міського голови 
Володимира Омельченка не знімають власники 
ВАТ «Сумський хлібокомбінат».

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи суспільно-політичний розвиток 
Сумської області за останній рік, можна говорити 
про суттєве політичне переформатування місцевих 
органів представницької влади, значну їх політиза-
цію і залежність основних гравців від поведінки по-
літичних сил на всеукраїнському рівні. Конфлікти, які 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ

Протягом 2006 р. серйозні зрушення відбулися 
у суспільній та політичній сферах Сумської області. 
Революція виявила нову якість суспільства — здат-
ність не тільки висловлювати невдоволення та недо-
віру, а й активно відстоювати свої права. В області 
змінилася не тільки влада, а й логістика відносин між 
владою, медіа, бізнесом та суспільством. Структури 
громадянського суспільства, які до «помаранчевої 
революції» ніколи в регіоні не впливали на прийняття 
політичних рішень, не були суб’єктом публічної по-
літики, продемонстрували свою самодостатність 
і позначили нові орієнтири у контролі над владою, 
проведенням виборчого процесу, розподілом кому-
нального майна, дотриманні права на свободу слова, 
преси, участі в місцевому самоврядуванні тощо. 

Прикладом таких громадських організацій є Гро-
мадська ініціатива «Нічний дозор», яка була ініціа-
тором проведення низки масштабних громадських 
кампаній, зокрема політичних: 

• участь у кампанії «Царенко! Віддай мільйон!»;
• кампанія «Щербаня — на нари!»;
• кампанія з відкликання депутатів міськради «Дай 

відповідь народу». 

Саме коаліція громадських організацій «Воля гро-
мади», до якої увійшли СМГО «Правозахист», «Нічний 
дозор», низка молодіжних та студентських організа-
цій, спілка підприємців та орендарів, у 2006 р. про-

водила масштабні екологічні акції, спрямовані на 
відстоювання громадських інтересів перед місцевою 
владою, наприклад: 

• «Денна варта. За життя без сміття» — прибирання 
сміття на березі р. Псел та подвір’ях міста;

• «Врятуймо Чешку!»– кампанія проти будівництва 
багатоповерхівок біля о. Чеха;

• акція «Хвиля небайдужості».
У місті Суми та Сумському районі активною і впли-

вовою є Громадська ініціатива «Нічний дозор». Вона 
була створена рішенням Установчих зборів 18 бе-
резня 2005 р. Уперше «Нічний Дозор» з’являється 
в листопаді 2004 р. як спільний медіапроект газети 
«Панорама» та радіо «Всесвіт» (координатори — Єв-
ген Положій і Тарас Сай), основним завданням якого 
було збирання та оприлюднення інформації про 
порушення виборчого законодавства під час пре-
зидентських виборів 2004 р. Між першим та другим 
туром медіапроект було перетворено на структуро-
вану соціально-політичну акцію проти фальсифікації 
виборів, створено координаційну раду, сформовано 
систему «десятників», які відповідали за мікрорайони 
міста. 

Протягом 2005 р. «Нічний Дозор» вже як громад-
ська організація втілює численні проекти та прово-
дить акції з активним висвітленням їх у пресі та на 
радіо. Особливістю проектів «Нічного Дозору» є їх 
відкритий характер, залучення місцевих жителів, які 
формально не є членами організації. Тематика акцій 
підкреслює регіональний характер руху. До найпоміт-
ніших проектів «Нічного Дозору» у цей період можна 
віднести низку екологічних, політичних та соціальних 

відбулися за цей час, мали більш публічний характер, 
ніж у попередні роки. Органи влади почали працю-
вати прозоріше, залучаючи активних громадських 
діячів до розроблення регіональної політики, хоча на 
досить низькому рівні. 
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кампаній: «Денна варта. За життя без сміття», «Вря-
туймо Чешку!» — кампанія проти будівництва бага-
топоверхівок біля о. Чеха, «Знай, чим володієш» — 
з’ясування ситуації з комунальним майном, прове-
дення круглого столу «Розв’язання проблем стоянок 
таксі — в руках виконкому». 

Слід відзначити творчий та неформальний під-
хід «Нічного Дозору» до організації таких акцій.
17 грудня 2005 р. відбувається формальне ство-
рення, а 19 грудня повідомлення ЦВК і ТВК про ство-
рення Громадського блоку «Нічний Дозор». До блоку 
увійшли місцеві осередки політичних партій «Нова 
сила», «Наша Партія», Ліберально-демократичної 
партії України, «Партії правозахисту». Партії-засно-
вники виконують формальну роль, а блок формується 
на базі Громадської ініціативи. 9 січня проводиться 
установче засідання блоку «Нічний Дозор», який 
планує взяти участь у виборах до Сумської міської, 
обласної та кількох районних рад, а 22 січня оголо-
шується про балотування голови правління Сумської 
обласної організації «Громадська ініціатива “Нічний 
Дозор”» Геннадія Мінаєва у мери. За результатами 
виборів Геннадія Мінаєва обрано мером м. Суми. За 
нього віддали свої голоси 46 655 сумчан (28,80 %), 
за блок «Нічний Дозор» — 26 785 голосів (16,54 %), 
що дало можливість заповнити 20 місць у міській раді 
обласного центру, ще 3 місця отримав блок «Нічний 
Дозор» у Сумській районній раді, в обласну раду блок 
набрав 2,9 % голосів виборців. 

Аналіз виступів і заяв «Нічного Дозору» дає під-
стави вважати блок силою, яка стоїть на класичних 
ліберальних позиціях з елементами антикорупцій-
ної політики. Особливістю програмних документів 
«Нічного Дозору» стала декларація про залучення 
громадськості до розроблення програм місцевого 
розвитку, романтичний стиль викладення, викорис-
тання філософських цитат у тексті, апелювання до 
місцевого патріотизму сумчан та ідеології Майдану. 
Програма громадського блоку «Нічний дозор» заслу-
говує на увагу, як унікальний регіональний політичний 
проект, де блокоутворюючою силою є громадська ор-
ганізація, а партії-засновники виконують свою роль 
суто формально. «Нічний Дозор», за словами його ж 
керівників, є проектом довгостроковим, розрахова-
ним на майбутні президентські вибори 2009 р.

Завдяки активності громадського прес-центру 
«Воля громади» вдалося підняти і відстояти неза-
конну забудову вул. Криничної у природоохоронній 
зоні.

Завжди активно працює Сумський обласний 
прес-клуб реформ, серед пріоритетів роботи якого: 
моніторинг підзвітності влади, впровадження новіт-
ніх практик електронного врядування, розвиток ін-
формаційних обмінів між регіонами, впровадження 
ряду просвітницьких та навчальних програм. На базі 
прес-клубу довгий час працює регіональний інфор-
маційний центр МФ «Відродження», а з 2007 р. почав 
працювати ресурсний центр проекту «Гідна Україна» 
за фінансової підтримки Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID), що покриватиме Сумську, 
Харківську та Полтавську області, а його керівник 
Алла Федорина отримала статус тренера цього про-
екту в цих же областях.

Вже кілька років у Сумській області успішно пра-
цює Центр соціального партнерства (керівник — На-
талія Белюкіна), що був створений у рамках проекту 
Європейської комісії «Розбудова громадянського 
суспільства». Центр створив мережу регіональних 
інформаційних представництв на базі партнерських 
НУО у містах Тростянець, Лебедин, Шостка та Коно-
топ, що охоплюють всю область, постійно проводить 
різні інформаційні та навчальні заходи для НУО та 
органів влади з регіону. Центр має підтримку з боку 
Сумської облдержадміністрації та органів місцевого 
самоврядування, банк даних регіональних та місце-
вих ЗМІ та встановлені контакти з журналістами, дру-
кує та розповсюджує щомісяця інформаційні бюле-
тені для НУО та органів влади, створив Раду соціаль-
ного партнерства. Центр надає технічну та інформа-
ційну допомогу для роботи соціально-спрямованих 
НУО, у тому числі проведення різних заходів. Центр 
має сучасно обладнаний офіс, обладнаний тренінго-
вий конференц-зал, доступ до мережі Інтернет, бі-
бліотеку з корисною спеціалізованою літературою 
для представників НУО, влади та ЗМІ. Найбільшими 
клієнтами Центру соціального партнерства є Центр 
ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя пере-
мога», Сумське міське товариство допомоги дітям-
інвалідам «Феліцитас», Глухівський військово-патріо-
тичний клуб «Мужність», Благодійний фонд допомоги 
обдарованим дітям-інвалідам «Олімпіада» та ін.

У листопаді 2006 р. експертами Центру дослі-
джень регіональної політики та Центру соціального 
партнерства було проведено спільний «круглий стіл», 
на якому були розроблені методологічні та технічні 
аспекти конкурсної підтримки ініціатив обласних 
громадських організацій із обласного бюджету. Ці 
документи були направлені в управління облдержад-
міністрації та обласної ради, і, на жаль, досі не засто-
совані на практиці. Також Центр соціального парт-
нерства є партнером управління з питань молоді та 
спорту Сумської ОДА у роботі конкурсної комісії з 
розгляду заявок громадських організацій на фінан-
сування проектів молодіжних організацій із облас-
ного бюджету.

У Сумській області досить великим є сегмент 
молодіжних організацій. В області зареєстровано 
178 молодіжних та дитячо-юнацьких громадських 
орга нізацій, з них обласних — 73. Найбільш актив-
ними і впливовими є такі об’єднання: Сумський 
обласний комітет молодіжних організацій, який 
об’єднує навколо себе 37 колективних членів, має 
стабільну практику фінансування своїх проектів із об-
ласного бюджету (на конкурсній основі) і багатьох ві-
домих громадських і політичних діячів, які працювали 
або працюють у комітеті. СОКМО у 2005–2006 рр. 
проводив активну роботу з координації низки моло-
діжних проектів у Сумській, Харківській, Полтавській 
та Чернігівській областях, видає бюлетень «Спалах», 
постійно проводить публічні інформаційні заходи.

Сумська міська громадська організація «Мережа 
Інтернет-освіти» працює спільно з обласною науко-
вою бібліотекою щодо реалізації ряду цікавих моло-
діжних проектів, у тому числі просвітницького плану, 
за фінансової підтримки Ради міжнародних дослі-
джень та обмінів IREX. Волонтери організації беруть 
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участь у благодійних організаціях, розробляють і 
впроваджують тренінгові курси для інших громад-
ських організацій, державних службовців та журна-
лістів. Один із останніх проектів Мережі називається 
«Центр європейської інформації», який передбачає 
поширення бюлетенів про європейське законодав-
ство, інформації про оголошені конкурси для НУО, 
для органів державної влади та місцевого само-
врядування, поширення документальних фільмів та 
мультимедійних матеріалів про роботу інституцій Єв-
ропейського Союзу.

У цілому в Сумській області зареєстровано 975 
громадських організацій різного спрямування, зо-
крема: політизовані громадські об’єднання — 33, 
сільськогосподарського спрямування — 28, благо-
дійні організації — 11, громадські організації ве-
теранів — 46, природоохоронні та екологічні ор-
ганізації — 24, жіночі громадські організації — 23, 
гро мадські організації інвалідів — 41, організації ко-
зацтва в Сумській області — 12, громадські організа-
ції медичних працівників та охорони здоров’я — 44, 
громадські організації національних меншин — 21, 
організації військово-патріотичного спрямування — 4, 
правозахисні громадські організації та інші прав-
ничі фундації — 31, просвітницькі організації — 40, 
профспілкові організації — 73, релігійні громадські 
організації — 22, організації роботодавців — 16, гро-
мадські організації місцевого і регіонального само-
врядування — 27, громадські організації соціального 
захисту — 48, громадські організації соціального 
партнерства — 39, громадські організації спортив-

Мал. 4.
Кількість громадських органі-
зацій та осередків політичних 

партій в області .


��Q��	�����

����

����

#���

"���

!���

 ���

�

!��" !��# !��� !��� !���

 #$% "��

!$��

 !"�

!! �

  ��
 "$�

$��

�"$#

�%$!

���������	������	��+	@ F�����������	
�'��&����
	<

ного спрямування — 20, спортивні клуби — 47, 
спортивні товариства — 6, спортивні федерації об-
ласті — 65, творчі спілки та організації — 18, благо-
дійні фонди — 55.

Кількість громадських об’єднань, зареєстрованих 
органами виконавчої влади та управліннями юстиції 
області, з часу введення у дію Закону України «Про 
об’єднання громадян» (№ 2460-ХІІ від 16 червня 
1992 р.) щорічно збільшується. На 1 січня 2007 р. у 
Сумській області діяло 7 390 об’єднань громадян, з 
них 5 892 осередків політичних партій та 1 498 гро-
мадських організацій, що, відповідно, на 9,2 % та 
8,8 % більше, ніж у 2005 р. 

У структурі громадських організацій за спряму-
ванням та видами діяльності у 2006 р. найбільша пи-
тома вага припадала на оздоровчі та фізкультурно-
спортивні об’єднання — 17 % (зростання порівняно 
з 2005 р. становило 10 %), об’єднання професійної 
спрямованості становили 13 %, молодіжні організа-
ції — 12 % від загальної кількості громадських орга-
нізацій.

Громадська рада при голові Сумської облдерж-
адміністрації скоріше нагадує імітацію роботи з кон-
сультування із громадськістю, аніж реальний меха-
нізм впливу громади на прийняття рішень. Політики 
використовують її як трибуну, а громадськість — як 
трибуну, аби стати політиками. Саме такий шлях 
пройшов теперішній голова обласної ради В’ячеслав 
Шапошнік, який до свого обрання у травні 2006 р. 
очолював громадську раду при голові ОДА. Тоді рада 
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працювала більше як інструмент політичних засідань, 
такою вона є і зараз під головуванням Володимира 
Михайловського, голови обласного осередку НДП, 
який зовсім «втратив» себе в регіональній політиці, а 
тому використовує цю трибуну скоріше для власного 
позиціонування, ніж для відстоювання інтересів гро-
мадянського суспільства.

Таблиця 1.
Кількість легалізованих 

громадських організацій 
та зареєстрованих осередків 

політичних партій.

Кількість гро-
мадських ор-
ганізацій та 

осередків полі-
тичних партій на 
1 січня 2006 р.

Кількість громадських органі-
зацій та осередків політичних 

партій
Кількість громад-
ських організацій 
та осередків по-

літичних партій на 
1 січня 2007 р.

легалізовано 
за 2006 р.

припинили 
діяльність  у 

2006 р.

Всього об’єднань громадян, у тому числі: 6 771 697 78 7 390

осередків політичних партій 5 394 559 61 5 892

громадських організацій 1 377 138 17 1 498

з них:

громадських рухів 1 0 0 1

національних та дружніх зв’язків 7 0 0 7

молодіжних організацій 160 27 0 187

у тому числі студентських 9 2 0 11

дитячих організацій 40 6 0 46

жіночих організацій 52 5 0 57

об’єднань ветеранів та інвалідів 115 6 1 120

у тому числі ветеранів та інвалідів війни 43 1 0 44

професійної спрямованості 179 18 5 192

об’єднань (товариств) охорони природи (еко-
логічних)

47 3 1 49

об’єднань (товариств) охорони пам’ятників 
історії та культури

8 2 0 10

оздоровчих та фізкультурно-спортивних 
об’єднань 

238 25 1 262

по захисту населення від наслідків аварії на 
ЧАЕС

18 0 0 18

науково-технічних товариств, творчих об’єд-
нань

20 0 1 19

освітніх, культурно-виховних об’єднань 55 6 0 61

інших громадських організацій 437 40 8 469

Крім того, спілок об’єднань громадян: 9 0 0 9

благодійних організацій (об’єднань, фондів 
тощо)

193 25 10 208

профспілкових організацій 3 537 27 21 3 543

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ ТА 
ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО

Оригінальною ініціативою за участі громад-
ського сектору виділяємо той факт, що між Центром 
соціального партнерства (фінансується на грант 
Євро пейської комісії) та мером Геннадієм Мінає-
вим у грудні 2006 р. було підписано договір про роз-
роблення Положення про експертні комісії. 

Планується, що при постійних комісіях міської 
ради будуть працювати громадські групи, до яких уві-
йдуть спеціалісти із громадських організацій. Учас-
ником цих експертних комісій може стати кожен — 
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студент, пенсіонер, підприємець чи державний служ-
бовець. Перевага буде надаватися професіоналам. 
Якщо місцева влада виконає передвиборчі обіцянки 
щодо залучення громадськості до прийняття рішень, 
то експерти від громади будуть присутніми на за-
сіданнях постійних комісій Сумської міської ради. 
«В ідеалі «громадський активіст» буде володіти ін-
формацією про проекти рішень, які виносяться на 
сесію одночасно з депутатами. Він зможе давати 
свої рекомендації», — повідомив експерт Центру со-
ціального партнерства, депутат міської ради Олек-
сандр Такул. У разі успішної реалізації проекту це 
стане черговим кроком до обіцянок цієї політичної 
сили зробити владу чесною, а процес прийняття рі-
шень — прозорим.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Найбільш впливові та інституційно розвинені гро-
мадські структури працюють досить прозоро, мають 
свої веб-сайти, проводять «круглі столи», тренінги, 
відкривають представництва в районах та містах об-
ласті. 

Стосовно Інтернет-представництва, то першим 
найбільш вдалим був проект Студентського братства 
(http://www.sumy-bespredel.info), який висвітлював 
роботу руху спротиву сумських студентів, а потім 
передвиборчі кампанії, однак тепер він призупинив 
свою роботу. Активно працюють сайти Центру соці-
ального партнерства http://www.civilsociety.sumy.ua), 
Коаліції громадських організацій «Воля громади» 
(Громадське бюро «Правозахист», Спілка підпри-
ємців, Клуб «Колос») (http://www.volya-gromady.org.
ua),  Сумської мережі Інтернет-освіти (http://www.
edu-network.sumy.org), Молодіжної організації «Ма-
триця» — (http://www.matrix-ua.org), Центру дослі-
джень регіональної політики (http://www.politexpert.
sumy.ua) та ін.

Відкритості роботи громадських організацій 
сприяє робота двох прес-центрів — Сумського об-
ласного прес-клубу (фінансується західними доно-
рами) та «Волі громади» (фінансується приватними 
донорами з ГІ «Нічний дозор»). Фактично вони є ре-
сурсними центрами, навколо яких сформовані певні 
середовища, і які зараз найбільше впливають на 
владу. За останній рік регіональні НДО організували 
цілий ряд «круглих столів», громадських слухань, до-
сліджень, які переважно мали публічний характер. 

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ

Обласним управлінням юстиції прийнято до уваги 
41 організаційну ланку профспілок та зареєстровано 
1 об’єднання профспілок (облпрофрада). Районними 
та міськими управлінням юстиції зареєстровано 
4 профспілкові організації з місцевим статутом та 
прийнято до уваги 3 695 організаційних ланок проф-
спілок. Певний вплив на населення має Сумська об-
ласна рада профспілок, яка як регіональне об’єд-

нання координує діяльність 17 галузевих обласних 
комітетів та рад профспілок. До її складу також вхо-
дять 30 первинних організацій нафтогазовидобувної, 
нафтопереробної, оборонної та лісової галузей, які не 
мають обласних комітетів. Облпрофрада є членсь кою 
організацією Федерації профспілок України.

В області діють також і інші профспілки, які не 
входять до складу облпрофради. Це профспілки 
сільських та транспортних будівельників, працівників 
кооперації та інших форм підприємництва, залізнич-
ників, профспілки «Солідарність», «Воля», «Єднання», 
«Захист справедливості», «Соціал», «Громадський 
контроль» та ін.

У Сумській області зареєстровано 686 статутів 
релігійних громад, які представляють 23 конфесії. 
За авторитетом та ступенем впливу на населення 
пріоритетним є православ’я. Помітно політизова-
ним є релігійне середовище УПЦ Київського патрі-
архату, парафіяни цієї конфесії схильні до підтримки 
правих політичних сил. І навпаки, середовище УПЦ 
Московсь кого патріархату активно позиціонує себе 
як проросійська сила. Особливо теплі стосунки скла-
лися між ними та екс-головою облдержадміністрації 
Володимиром Щербанем.

Є підстави стверджувати про потенційний кон-
флікт у сфері міжконфесійних відносин, оскільки 
з початку 2007 р. у Сумах йде негласний процес 
узгоджень позицій щодо створення автокефальної 
церкви. І хоча цей процес може затягнутися на роки, 
очевидно, що на Сумщині, як прикордонній терито-
рії, відбувається боротьба за «розум та серця» при-
хильників УПЦ МП. Є підстави говорити, що частина 
їх готова підтримати ідею української православної 
автокефалії, у тому числі на найвищому рівні. Про 
серйозність намірів може свідчити візит до Сум на-
прикінці лютого 2007 р. Андрія Кураєва, колишнього 
референта патріарха Алексія II, професора Московсь-
кої духовної академії, члена експертно-консультацій-
ної ради при Комітеті Державної думи Росії з питань 
громадських організацій та релігійних об’єднань. 
Протягом трьох днів у Сумах він читав лекції, давав 
інтерв’ю, переконував, що «православіє — це не дер-
жавна, а народна релігія» і воно має стати релігією 
свого народу без участі адміністрації. Поки що це на-
гадувало інтелектуальну розвідку боєм і свідчить про 
те, що перемовини про створення автокефалії йдуть 
не на користь північного сусіда.

Що стосується роботи аналітичних центрів та ін-
ших форм експертних товариств, то такі об’єднання 
лише починають своє становлення. Велику роботу 
проводить Центр досліджень регіональної політики, 
Центр соціального партнерства, Сумський обласний 
прес-клуб, Благодійний фонд «Благовіст». Останній, 
щоправда, перебуває під впливом обласного осе-
редку СПУ.

За останні роки на Сумщині активізувалися гро-
мадські організації, які представляють інтереси 
малого та середнього бізнесу. Із більш ніж 40 таких 
об’єднань у Сумах найбільш впливовими організа-
ціями є Спілка захисту прав підприємців Централь-
ного ринку м. Суми (голова — Клавдія Новак), Спілка 
підприємців, орендарів і власників (голова — Світ-
лана Іченсь ка) та Спілка підприємців м. Суми (го-
лова — Людмила Чайкіна). Саме цими організаці-
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ями, наприк лад, 8 травня 2007 р. було організовано 
наймасовіший протестний захід із часів «помаранче-
вої революції» (3,5 тис. осіб) із блокуванням госпо-
дарського суду Сумської області, які протестували 
проти можливого перенесення Центрального ринку 
і побудови на цьому місці нового гіпермаркету. Поді-
бні організації досить активно працюють в Охтирці, 
Тростянці, Лебедині, Конотопі та Шостці. За їхніми 
словами, вони представляють інтереси 5 921 малих 

підприємств та 42,8 тис. приватних підприємців, які 
працюють у Сумській області. Станом на травень 
2007 р. це на 1,3 і 14,2 % відповідно більше, ніж у 
2006 р. У цілому по Сумщині мале підприємництво 
забезпечує роботою близько 120 тис. осіб. Але якщо 
в середньому по Україні кількість малих підприємств 
на 10 тис. населення в 2005 р. становила 63 одиниці, 
то по Сумській області — всього 48.

ВИСНОВКИ

У цілому за останній рік структури громадян-
ського суспільства розвивалися не в екстенсивному, 
а інтенсивному напрямку. Було ініційовано низку 
ефективних програм та проектів, зокрема молодіж-
ними організаціями, які є традиційно найбільш актив-
ними в регіоні. Однак залишається проблема їхнього 
інституційного розвитку, пошуку ресурсів для вижи-
вання і впровадження своїх ініціатив. Обласна держ-
адміністрація та міські ради на конкурсній основі 

почали підтримувати соціально важливі проекти 
громадських організацій під пріоритети, визначені 
державними програмами. Частково отримують дер-
жавне фінансування організації ветеранів, афганців 
та інвалідів, решта ж шукає приватних місцевих до-
норів або фінансування з-за кордону. Також за остан-
ній час проекти, що реалізовуються громадськими 
організаціями, стали більш публічними, у тому числі 
із залученням мас-медіа.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ 

У Сумській області мають право на вихід у світ 280 
місцевих друкованих засобів масової інформації. З 
них більш-менш регулярно видається 125 часописів, 
24 газети є комунальними. Решта заснована підпри-
ємствами, організаціями, об’єднаннями громадян, 
приватними особами. Понад 40 % періодичних ви-
дань виходять у світ українською мовою. 43 телерадіо-
організації мають ліцензії Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення. В 16 районах 
і містах засновниками місцевого радіо (як проводо-
вого, так і ефірного), а в Шостці і студії телебачення 
«Акцент» є органи виконавчої влади і місцевого са-
моврядування. Найбільшою за територією покриття 
є ТРК «Відікон», яку пов’язують зі структурами Воло-
димира Щербаня, яка, на нашу думку, є найбільш за-
ангажованим ЗМІ регіону. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Телерадіокомпанія “Відікон”» за-
сноване компаніями ТОВ «ТРК “Надія”» (м. Донецьк), 
ТОВ «ТРК “Донецька хвиля”» (м. Донецьк) та мешкан-
цем м. Донецька Юрієм Глущенком. 

У м. Суми також працює канал ОДТРК, який має 
кілька годин мовлення на добу і серйозно не впливає 
на політичні процеси. Директор каналу — Лариса Яку-
бенко — є одним із провідних телевізійників області, 
до 2005 р. працювала в приватних медіа у Шостці. 

Першим її кроком до реформування державного ка-
налу стало підписання «Угоди про взаєморозуміння 
між СОДТРК, обласною державною адміністрацією 
та обласною радою», передвісником якої стали роз-
роблені колективом Засади редакційної політики, 
яку трудовий колектив ТРК прийняв на загальних 
зборах. До речі, Сумська державна телерадіокомпа-
нія розробила таку програму однією з перших серед 
обласних ТРК. Її пріоритетами є саме журналістські 
стандарти: оперативність подання, достовірність, 
збалансованість і повнота інформації, неодмінно — 
відокремлення фактів від авторських коментарів та 
будь-яких оцінок. Також журналісти задекларували 
відмовлятися від «шокуючих, шкідливих для суспіль-
ної моралі матеріалів, незаконних методів збирання 
та оприлюднення інформації, плагіату, хабарів, дис-
кримінації будь-кого за будь-якими ознаками, від-
стоювати конфіденційність джерела інформації». 
Канал висвітлює політичні процеси об’єктивно, нада-
ючи можливість усім політичним силам використати 
ефір, а також часто запрошує до обговорення неза-
лежних експертів. 

Нещодавно за ініціативи Анатолія Єпіфанова було 
створено телеканал «Академ-ТВ» на базі Української 
академії банківської справи, що перебуває в прямому 
підпорядкуванні Національного банку України. Канал 
має кілька годин ефіру на добу і виходить фрагмен-
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тарно на каналі «К1». У перспективі менеджмент 
бачить розвиток цього медіа в напрямі поширення 
мовлення на декілька районів області (Сумський, 
Тростянецький, Лебединський, Краснопільський 
та ін.). Можна припустити, що таким чином Володи-
мир Стельмах (голова НБУ — вихідець із Сумської 
області) і Анатолій Єпіфанов (ректор академії і член 
Ради партії НСНУ) готують впливовий медіапроект з 
проекцією на майбутні президентські і парламентські 
вибори, як альтернативу довгій монополії на теле-
ефір каналу Володимира Щербаня ТРК «Відікон». 

У 13 містах і районах Сумської області створено 
кабельне телебачення, працюють 23 оператори. Най-
менше (8 каналів) ретранслюється в кабельній мережі 
с. Рогинці Роменського району, найбільше (81 ка-
нал) — у місті Охтирка. Недержавні телерадіокомпанії 
працюють у Сумах, Конотопі, Охтирці та Шостці. Об-
сяги мовлення зазначених студій — від 2,5 до 6 годин 
на добу. Ефірно-кабельне телебачення, яке ще нази-
вають «телесело», є в містах Глухів, Охтирка, Ромни, 
Кро левецькому, Липоводолинському, Охтирсь-
ко  му, Путивльському та Роменському районах. 
В ефір транслюються передачі від 6–8 каналів (м. Глу-
хів, Роменський та Липоводолинський райони) до 
12–19 (м. Охтирка, Охтирський та Путивльський ра-
йони). Сумським обласним радіотелевізійним пере-
давальним центром обслуговуються 34 телевізійні 
та радіомовні передавачі. 23 з них належать цьому ж 
центру, по 3 — ТРК «Відікон» і ICTV, 2 — СТБ. Радіус 
покриття більшості передавачів — 9–78 км.

Послуги кабельного телебачення надають 20 
операторів:

• ПКП ТРК «Інтертелеком» (Суми, Білопілля).
• ТРК «Глухів» (Глухів).
• ПП ТРК «ТВ-ком»(Глухів).
• ДП ТРК «Велком» (Конотоп).
• ДП ТРК «Електрон» (Конотоп).
• ТОВ «Радіо Сервіс» (Конотоп).
• ПП ТРК «СКТ-1» ( Кролевець).
• ПП ТРК «Лебедин» (Лебедин).
• ТРК «Рекорд» (Охтирка).
• ТРК «ТВК» (Охтирка).
• ТОВ ТРК «Сейм» (Путивль).
• ТРК КТ «Ідеал» (Ромни).
• ТОВ ТРК «РКТ» (Ромни).
• ТРК «РКТ-2» (Ромни).
• ТРК «Експрестелесервіс плюс» (Суми).
• ТОВ ТРК «Сумитранстелесервіс» (Суми, Тростя-

нець).
• ПП ТРК «Сюзерен» (Суми).
• ПП ТРК «СКТ-1» (Шостка).

За останні роки в Сумській області кількість Ін-
тернет-ресурсів зростає динамічно і навіть для пе-
риферійних містечок нині вже зовсім не є дивиною 
власний інформаційний портал. Багато регіональних 
підприємств вже мають власні сайти, а заводські 
багатотиражні газети відкрили електронні варіанти 
своїх видань. Тепер кожний район прагне показати 
обличчя у всесвітній павутині. Інша справа, наскільки 
всі ці сторінки якісні та презентаційні і, зрештою, чи 
можна там знайти все, що потрібно. Найбільш відвіду-
ваними регіональними Інтернет-виданнями, згідно з 

рейтингом www.bigmir.net, є портал сумського діло-
вого тижневика «Данкор» (www.dancor.sumy.ua),  яке 
має представництва в Ромнах, Конотопі та Шостці, 
Інтернет-версія газети «Панорама» www.rama.com.
ua), сторінка бульварної газети «Ваш шанс» (www.
shans.com.ua). Часто з їхніх матеріалів можна отри-
мати інформацію не тільки про область, але й комен-
тарі до загальнодержавних подій. Хоча варто визнати 
відсутність серйозної аналітики в цих електронних 
виданнях. Влада також непогано представлена в 
регіональній «павутині», там можна знайти актуальні 
владні новини та рішення, проекти регуляторних ак-
тів для громадського обговорення, коментарі до по-
літичних подій. Проблемою регіональних медіа є від-
сутність сайтів, які могли прислужитися іноземним 
інвесторам чи туристам, з інформацією про турис-
тичні маршрути областю, цікаві місця чи привабливі 
для купівлі об’єкти. Такі сторінки мали б виходити 
кількома мовами, і про їх розроблення можна тільки 
мріяти.

За статистикою порталу www.bigmir.net, за кві-
тень 2007 р. в Сумській області було зафіксовано 
38 008 користувачів послугами Інтернет, що становило 
0,79 % загальноукраїнської аудиторії. Ці показники 
забезпечили Сумщині 13 місце в загальноукраїнсь-
кому рейтингу, що дало змогу випередити такі об-
ласті, як Чернігівська, Рівненська, Івано-Франківська, 
Житомирська та ін. Всього за квітень 2007 р. на Сум-
щині було зафіксовано 4 184 248 відвідувань сайтів 
(хітів). Тенденцію розвитку доступу жителів облас ті 
до Мережі можна прослідкувати у цій таблиці.

Таблиця 2.
Розмір аудиторії по Сумській 

області (січень 2006 р. — 
квітень 2007 р.) за даними 

www.bigmir.net

Дата Місячна аудиторія Хіти

04.2007 38`008 4`184`248

03.2007 38`209 4`134`912

02.2007 36`543 3`951`335

01.2007 35`564 4`180`677

12.2006 36`332 3`933`592

11.2006 35`115 3`903`777

10.2006 33`483 3`672`752

09.2006 30`262 3`057`097

08.2006 28`683 2`961`330

07.2006 27`228 3`102`053

06.2006 27`224 2`772`761

05.2006 8`086 253`631

04.2006 28`828 2`792`749

03.2006 30`082 3`172`612

02.2006 27`386 2`806`212

01.2006 24`876 2`742`997
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Таблиця 3.
Друковані та електронні медіа 

в районах Сумської області.

Район
Назва видання

(що реально працюють)
Назва телекомпанії

(що реально працюють)

Білопільський
«Білопільщина» (РДА та райрада)

«Варіант» (АТЗТ «Білопільська районна друкарня»)
—

Буринський «Рідний край» (РДА та райрада) —

Великописарівський «Ворскла» (РДА та райрада) —

Глухівський
«Глухівщина» (РДА та райрада)

«Панорама — Глухів» (ТОВ «Панорама», Євген Положий)
«Народна трибуна» (міськрада)

—

Конотопський

«Сільські горизонти» (РДА та райрада)
«Конотопський край» (міськрада)

«Бізнес-інформ» (ТОВ «Офіс-Центр», Дмитро Гланц)
«Данкор-Конотоп» (Ігор Даниленко)

«Київська Русь» (міська організація СПУ)
«Факти» (трудовий колектив АТЗТ 
«Конотопська міська друкарня»)

ТОВ «РТВ-ЦЕНТР “Вежа”»

Краснопільський «Перемога» (РДА та райрада) —

Кролевецький «Кролевецький вісник» (РДА та райрада) —

Лебединський
«Життя Лебединщини» (РДА та райрада)
«Будьмо разом» (ТОВ «Будьмо разом»)

«Нова реклама» (Євген Шульга)
ПП ТРК «Лебедин»

Липоводолинський «Наш край» (РДА та райрада) —

Недригайлівський «Голос Посулля» (РДА та райрада) —

Охтирський

«Прапор перемоги» (міськрада)
«Ахтырка» (МП «Мета»)

«Город А» (ТОВ «Город А», Айжан Більченко)
«Роксолана» (Спілка жінок Охтирщини «Лада»)
«Роксолана-maxi» (Людмила Легеньковська)

«Прапор перемоги» (міськрада, райрада)
«Вишневий цвіт» (РДА, райрада)

ТРК «ТВК»

Путивльський
«Путивльські відомості» (РДА та райрада)

«Вечерний Путивль» (ТОВ «Комінвест», 
Олена Самойликова)

—

Роменський
«Вісті Роменщини» (РДА та райрада)

«Данкор-Ромны» (Ігор Даниленко)
«Тандем-прес» (ПП «Тандем»)

ТОВ ТРК «Спектр»
МІТРІС

Середино-Будський «Знамя труда» (РДА та райрада) —

Сумський «Вперед» (РДА та райрада)
ТРК «Відікон»
«Академ-ТВ»

Сумська ОДТРК

Тростянецький

«Тростянецький вісник» (райрада)
«Наш Тростянець» (райрада)

«Круглий двір» (Тростянецька районна друкарня, 
ПФ «Норд», колективне МП «Гай»)

Сумська ОДТРК

Шосткінський

«Полісся» (РДА, міська та районна ради)
«Вовремя» (ТОВ «Шосткинська радіокомпанія 

“Телеком-Радіо”»)
«Перекресток» (АТЗТ «Шосткинська телевізійна компа-

нія “Телеком-сервіс”»)
«Шанс» (Любов Барабаш)

АТЗТ «Шосткінська телевізійна 
компанія “Телеком-сервіс”»

ТРК «Акцент»

Ямпільський «Голос часу» (РДА та райрада) —
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Аналіз роботи комунальних друкованих медіа свід-
чить, що в деяких аграрних районах редактори газет 
більш готові до роботи в нових умовах, ніж редактори 
в урбанізованих («Білопільщина», «Голос Посулля», 
«Путивльські відомості»). Всього в області працюють 
24 комунальних друкованих ЗМІ, але проблемою цих 
районних газет є малі тиражі, які не дають змоги за-
лучити серйозних рекламодавців. Виходом із цього 
становища може стати створення окремого інфор-
маційно-рекламного проекту, в який об’єдналося 
б 10-15 районних газет. У сумі це може дати наклад 
30 000 примірників, з яким вже можна розмовляти з 
серйозними рекламодавцями. У цілому, в Сумській 
області за рік після останніх парламентських та міс-
цевих виборів фактів грубих порушень прав журна-
лістів зафіксовано не було.

В області функціонує 17 редакцій проводового 
радіомовлення:

• Сумська обласна державна телерадіокомпанія.
• Мистецько-інформаційний «РТВ Центр “Вежа”» 

(Конотоп).
• КП редакція районного радіомовлення «Вісті 

Тростянеччини» (Тростянець).
• Редакція «Голос Великописарівщини» (Велика 

Писарівка).
• Редакція районного радіомовлення «Вісті Крас-

нопільщини» (Краснопілля).
• КП ТРК «Акцент» (Шостка).
• Недригайлівська районна радіостудія «Посулля» 

(Недригайлів).
• Редакція районної радіостудії «Липоводо-

линський вісник» (Липова Долина).
• Міськрайонна радіостудія «Ромен» (Ромни).
• Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо “Глу-

хів”» (Глухів).
• Редакція районного радіомовлення (Кролевець).
• Білопільська редакція районного радіомовлення 

«Вир» (Білопілля).
• Редакція районного радіомовлення «Голос Пу-

тивльщини» (Путивль).
• Буринська районна редакція радіомовлення (Бу-

ринь).
• Лебединська редакція районного радіомовлення 

«Світанок» (Лебедин).
• Ямпільська студія місцевого мовлення «Вісті Ям-

пільщини» (Ямпіль).
• КП ТРК «Охтирка» (Охтирка).

Серед найбільш популярних FM-станцій є «Радіо 
Всесвіт», що ретранслює програми Радіо NR’J, Ра-
діо «Шансон», «Люкс FМ», «Топ радіо», «Діва радіо» 
(ТРК «Відікон»), ТРК «Відікон» — 107,0 FМ, «Радіо 5», 
«Авто радіо» та ін.

У 2006 р. Нацрадою з питань телебачення було 
проведено паспортизацію телерадіоефіру в області, 
метою якої стало вивчення стану та перспектив роз-
витку телерадіоінформаційного простору. Інвента-
ризація телерадіоінформаційного ринку показала, 
що в ефірному полі відчувається незбалансованість 
стосовно кількості мережевих і місцевих мовників. У 
цілому з 22 телеорганізацій ефірного мовлення, які 
мають ліцензії Нацради на окремі населені пункти 
області, лише 5 місцевих, 6 місцевих серед 15 лі-

цензованих радіоорганізацій ефірного мовлення. 
Співвідношення по окремих містах є таким: у Сумах 
телемовлення ведуть 14 компаній за ліцензією На-
ціональної ради, з них лише 2 місцеві. Майже така 
ж пропорція телеканалів спостерігається в Шостці і 
Тростянці — 8:2. В інших містах існує таке співвідно-
шення: Конотоп — 4:2, Білопілля — 4:1. Усі ці резуль-
тати не на користь місцевих. Обрахування здійснено 
з урахуванням УТ-1, 1+1, «Інтер», передавачі яких 
встановлено в Тростянці, Білопіллі, Шостці. У Коно-
топі, наприклад, який знаходиться в зоні невпевне-
ного прийому цих трьох загальнонаціональних кана-
лів з Білопілля, телевізійний сигнал приймається з 
Бахмача Чернігівської області. Треба констатувати, 
що така ситуація нерівномірного співвідношення 
простежується і на FM-мовленні, хоча порівняно з 
телеканалами їхня кількість у регіоні значно менша. 
Так, у Сумах з 12 працюючих лише три місцеві. У Бі-
лопіллі із двох жодної, в Шостці з п’яти наявних також 
немає жодної місцевої ліцензійної радіостанції. 

Аналіз ситуації прикордонного мовлення за-
свідчив наявність на території області мовників ін-
шої держави — Росії. Так, на території Сумщини 
можна дивитися і слухати: в Серединобудському 
районі на 9 ТВК — програми ГРТ і РТР, на частотах 
71,9 МГц — «Маяк», 103,5 МГц — «Наше радио», 
70,5 МГц — Радіо «Россия», на 105,4 МГц — «РДВ», на 
101,8 МГц — «Московское радио»; у Глухівському ра-
йоні на 9 ТВК — ГРТ, програми ТРК «Суземье». У Біло-
пільському районі на частоті 103,7 МГц звучить Радіо 
«Курск». У Сумському районі на 34 ТВК і 38 ТВК — про-
грами ГРТ, а на частоті 102,7 МГц — «Русское радио», 
на 67,3 МГц — Радіо «Россия». У Великописарівському 
і Охтирському районах доходять сигнали 9 ТВК «ГРТ». 
Тут також дивляться програми Бєлгородського об-
ласного телебачення. Якщо говорити про баланс 
прикордонного мовлення, то за наведеними даними 
найбільше сигнали іноземних мовників скупчено в Се-
рединобудському і Сумському районах. Безперечно, 
порівняно з іншими територіями області Середино-
будський район у гіршому становищі. Його жителі чітко 
приймають лише УТ-1 і УР-1. На кордоні Сумського 
району можна дивитися і слухати більшість програм 
вітчизняних мовників, особливо в FМ-діапазоні, пе-
редавачі яких знаходяться в Сумах на відстані 50 км 
від кордону з Росією. Це УР-1, Радіо «Ера», «Русское 
радіо — Україна», «Хіт FМ», Радіо «Мелодія», «Авто ра-
діо», місцеві радіостанції Радіо «Всесвіт», «Діва радіо» 
і «Топ радіо». За кількістю на цій прикордонній терито-
рії вони переважають іноземних мовників.

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ

У м. Суми за останній рік зберігся рівень довіри 
до тих медіа, який був до цього. Можемо констату-
вати певний консерватизм читачів та глядачів у ре-
гіоні. До трьох найбільш популярних газет — «Ваш 
шанс», «Панорама» та «Данкор» — приєдналося ще 
одне видання, «розкручене» в 2006 р. Володимиром 
Шиловим (член фракції БЮТ у Сумській міськраді), — 
«В двох словах». Газета досить вдало знайшла свою 
нішу і позиціонує себе як незалежне видання.
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Можна чітко розділити аудиторію, на яку розрахо-
вані ці видання: 

• «Данкор» — діловий тижневик, читачі переважно 
представлені працівниками органів влади, се-
реднім і вищим бізнесом, банківським сектором, 
частково технічною інтелігенцією. Газета на-
лежить видавцю і засновнику Ігорю Даниленку 
(АТЗТ «Концерн “Данкор”»), політичні події висвіт-
люють  об’єктивно, намагаються подавати макси-
мум «прямої мови», мінімум коментарів редакції.

• «Ваш шанс» — видання традиційно бульварне, 
розраховане на дрібних підприємців, торговців на 
ринках, шукачів різних об’яв, за рахунок чого і на-
бирає найбільший у Сумах наклад. Засновники — 
ТОВ «Будінформ» і РІФ «Континент-S». Газета 
довгий час співпрацювала з регіональними ес-
деками, має чітко виражене антипрези дентське 
спрямування, часто розміщує провокативні ма-
теріали проти УПЦ Київського патріархату, не є 
об’єктивним виданням з погляду журналістської 
етики (не подає протилежні думки, часто ре-
дакційні коментарі домінують над самими нови-
нами).

• «Панорама», який спрямований більше на мо-
лоде покоління, зробив собі ім’я тим, що протя-
гом останніх трьох років активно вів інформаційну 
кампанію проти режиму Володимира Щербаня, 
підтримував студентський рух спротиву та гро-
мадський рух «Нічний дозор», причому дотриму-
ючись етичних норм журналістики, даючи можли-
вість коментувати події своїм опонентам. Заснов-
ник і власник газети — Євген Положій.

Наклади (щотижневі): «Панорама» та «Панорама 
ТВ» — 19 тис. прим.; «Данкор» та «В двох словах» — 
приблизно по 12 тис. прим.; «Ваш шанс» — близько 
16 тис. прим. Єдина обласна газета — «Сумщина», 
засновниками якої є облрада та облдержадміні-
страція, переживає сьогодні не найкращі часи, її на-
клад — трохи більше 5 тис. прим.

До другої групи за впливовістю входять газети 
«Ярмарок» (засновник — приватне підприємст во 
«Редакція газети “Ярмарок”»), «Фрунзенець» (за-
сновник — Трудовий колектив ВАТ «Сумське 
НВО ім. М. В. Фрунзе»), «Домашня газета» (засно-
вник — ТОВ «Маркетинг-центр, ЛТД») — призупи-
нила вихід, «Ділові новини» (засновник — Сумська 
торгово-промислова палата), «Діалог» (засновник — 
Сумський обласний центр зайнятості), «Громадянин 
України» (засновник — Олександр Сахно, член РХП). 
Решта видань, які позиціонують себе як суспільно-
політичні, виходять нерегулярно.

Сумська Єпархія УПЦ Московського патріархату 
щомісяця видає газету «Православна Сумщина», а 
Сумське єпархіальне управління УПЦ Київського па-
тріархату — щомісячник «Православний християнин».

У 2007 р. міський голова м. Сум Геннадій Мінаєв 
спробував реанімувати колись досить впливову га-
зету «Суми й сумчани», засновником якої є Сумська 
міська рада, виділивши суттєве фінансування із місь-
кого бюджету. Але, скоріше за все, це ЗМІ з наступ-
ного року стане просто бюлетенем міської ради і не 
буде комерційним виданням, оскільки катастрофічно 
втрачає своїх передплатників.

Традиційно виходять друковані партійні видання, 
серед яких більш-менш стабільно виходять «Пози-
ція» (засновник — обком СПУ), «Ленінська правда» 
(засновник — обком КПУ), «Наше слово» (заснов-
ник — крайова організація НРУ), але рівень їхньої по-
пулярності коливається в межах 3–5 %.

ТИСК НА ЗМІ 

Історія журналістики в Сумській області знає чи-
мало прикладів використання ЗМІ владою, часом на-
віть у брутальний спосіб, і особливо під час виборчих 
кампаній, коли роль «сторожових псів» демократії є 
особливо важливою для суспільства. Часи зміни-
лися, але проблема залежності комунальних дру-
кованих ЗМІ залишилася. Щоправда, сьогодні вона 
має дещо інші характерні ознаки, оскільки зараз на 
першому місці — проблема співіснування власників 
ЗМІ і журналістів. Адже нерідко саме власники через 
редакторів диктують журналістам «правила гри», які 
не мають нічого спільного з поняттям свободи слова, 
з обов’язком журналістів надавати і правом читачів 
отримувати об’єктивну та збалансовану інформацію. 

Оскільки жодна з редакцій у регіональному ме-
діапросторі (за винятком Сумської ОДТРК) не має 
затвердженого документа, який би визначав вимоги 
щодо підготовки інформаційного продукту і регулю-
вав належним чином трудові спори, журналісту досить 
важко захистити свої права, особливо регіональним 
журналістам значно важче відстоювати своє право 
на професію. Будучи залежними від місцевої влади 
та приватних власників як засновників, вони щодня 
відчувають тиск з боку «господарів». Тому якщо цен-
тральним ЗМІ іноді вдається вирішувати конфлікти 
за допомогою акцій протестів, то для регіональних 
медіа угода про редакційну політику залишається 
майже останнім шансом отримати змогу працювати 
за професійними стандартами. Приклад — остан-
ній скандал довкола конфлікту між редакцією газети 
«Сумщина» та співзасновниками з боку Сумської об-
ласної ради, які намагаються провести реструктури-
зацію видання і звільнити частину колективу. 

Конфлікт вилився в публічне з’ясування стосун-
ків на засіданні Сумського обласного прес-клубу 
11 січня 2006 р., на якому позицію газети підтримали 
фактично всі регіональні ЗМІ, а голова обласної ради 
В’ячеслав Шапошнік і заступник голови облдержад-
міністрації Сергій Грицай виглядали непереконли-
вими у намаганні пояснити свої дії виключно «інтере-
сами національної безпеки» і «використанням газети 
для формування громадської думки». На нашу думку, 
корінь проблеми насправді полягає не в поганому фі-
нансуванні газети з боку влади, а в самому існуванні 
феномену «державної преси». Вихід із цієї ситуації 
(на безальтернативному шляху до роздержавлення) 
ми бачимо у підписанні засад редакційної політики га-
зети «Сумщина» у трьохсторонньому форматі: колек-
тив редакції — обласна держадміністрація — обласна 
рада. В разі успішної реалізації проекту він може стати 
прикладом для наслідування для інших комунальних 
газет у менших містах Сумської області.
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ВИСНОВКИ

Медіаринок та розвиток незалежної журналістики 
в Сумській області розвивається не дуже швидкими 
темпами. Є цілі сегменти, куди доцільно було б ін-
вестувати ресурси: створення телевізійних каналів, 
загальнообласної газети, новинні Інтернет-порталів. 
Таких якісних продуктів поки що бракує в регіоні, так 

само, як і якісної аналітики. Можливо, однією з при-
чин цього є неучасть великого регіонального бізнесу 
у створенні медіапроектів, що є наслідком неучасті в 
серйозних регіональних політичних проектах. 

БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ

Сумська область може похвалитися підпри-
ємствами-гігантами. До таких можна віднести 
ВАТ «Сумсь ке машинобудівне науково-виробниче 
об’єднання ім. Фрунзе», нафтогазодобувне підпри-
ємство (НГДО) «Охтирканафтогаз», ВАТ «Сумихімп-
ром», ВАТ «Насосенергомаш». Між іншим, ця четвірка 
легше за інших підприємств регіону пережила початок 
90-х років. Одна з головних причин — популярність 
їхньої продукції. Власне кажучи, ці підприємства і ро-
блять погоду в області. На їхній «совісті» більше поло-
вини виробленої в регіоні промислової продукції. 

1. Охтирське нафтогазовидобувне управління 
«Охтирканафтогаз»

Створене у 1957 р. з відкриттям Качанівського 
наф тового родовища в Охтирському районі. Поклади 
нафти, газу та конденсату розробляються на 25 ро-
довищах, що переважно розташовані в Сумській об-
ласті, частково — у Харківській (три родовища). Ви-
добуток вуглеводнів ведеться на глибинах від 3,5 до 
4 км. Видобувні запаси нафти і конденсату становлять 
близько 120 млн т газу — понад 140 млрд кубометрів. 
За нинішніх темпів видобутку запасів нафти вистачить 
на 67  оків, газу — на 83. Сумська область — основний 
виробник нафти в Україні. Хоча родовища освоюються 
з кінця 60-х років минулого століття, за українськими 
стандартами вони досить невироблені. Маючи лише 
12 % свердловин «Укрнафти», Охтирка забезпечує 
близько 50 % видобутку нафти (1,4 млн т із 3 млн т) і 
35 % видобутку газу (1 млрд м3 із 3,3 млрд м3). Решта 
видобутку «Укрнафти» припадає на п’ять дочірніх ком-
паній, обсяг видобутку кожної з яких важко порівняти 
за обсягом видобутку з «Охтирканафтогазом». 

ВАТ «Укрнафта» — дочірня компанія НАК «Нафто-
газ України», найбільший нафтовидобувник в Україні 
(93,5 % національного видобутку). У 2003 р. курс ак-
цій «Укрнафти» на ПТФС зріс більш ніж на 20 %; депо-
зитарні розписки «Укрнафти», емітовані Bank of New 
York, подорожчали на 41,4 %. 

Статутний фонд ВАТ «Укрнафта» — 13,557 млн грн. 
50 % + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафто-

газ України», 0,03 % акцій перебувають в управлінні 
ФДМУ, близько 42 % акцій належать групі пов’язаних 
з Приватбанком компаній. До складу ВАТ «Укрнафта» 
входить шість дочірніх підприємств: «Охтирканаф-
тогаз», «Полтаванафтогаз», «Надвірнанафтогаз», 
«Чернігівнафтогаз», «Бориславнафтогаз», «Доліна-
нафтогаз». 87 % видобутого «Укрнафтою» газу і 97 % 
газового конденсату припадає на частку ДП «Охтир-
канафтогаз» і ДП «Полтаванафтогаз». 

НГДУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» дістає 
з надр майже половину нафти, що видобувається в 
країні, і 8 % газу. За рік підприємство видає на-гора 
2,4 млн т нафти і близько 1 млрд. м3 газу. Середній 
дебіт нафти однієї свердловини в НГДУ «Охтирка-
нафтогаз» становить 18 т/добу, при середньому по 
ВАТ «Укрнафта» 3,5 т/добу.

Після революційних подій 2004 р. і приходом на 
посаду голови Сумської держадміністрації Миколи 
Лаврика конфлікт між державою та дніпропетровсь-
кою групою «Приват», що контролює компанію «Укр-
нафта», став публічним, до нього залучалося все 
більше учасників. За словами Миколи Лаврика, го-
ловною причиною реструктуризації компанії «Укр-
нафта» є скорочення податкових надходжень до 
бюджету Сумської області й нераціональне викорис-
тання «Укрнафтою» природних ресурсів регіону.

Ідея Віктора Ющенка та Миколи Лаврика про 
створення нового підприємства «Суминафта» на 
перший погляд виглядала реальним починанням. 
Якщо, звичайно, НАК у своїх звітах Президенту не за-
пропонує колись схему створення «Суминафти» на 
паритетних началах, згідно з якою 49 % капіталу но-
вої корпорації може сформувати «Укрнафта» через 
свою структуру «Охтирканафтогаз», а 51 % грошима 
чи землею може внести Сумська область. Така схема 
виглядала б дещо екзотичним варіантом відповіді на 
доручення президента Ющенка, але це, очевидно, 
найреальніший варіант створення держкорпорації 
«Суминафта». Іншого приватні акціонери компанії 
не сприйняли у 2006 р. і ніколи не сприймуть. Бук-
вально через кілька днів після такої ініціативи пре-
зидента лідер групи засновників Приватбанку Ігор 
Коломойський оприлюднив свою крайню негативну 
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реакцію на відокремлення «Охтирканафтогазу» від 
ВАТ «Укрнафта». Політика цієї бізнес-групи була чітко 
сформована в заяві Коломойського: «Это просто 
неосуществимые мечты губернатора Сумской об-
ласти», — підкреслив він.

За 9 місяців 2006 р. (порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2005 р.) видобуток нафти з конденсатом під-
приємствами товариства зріс на 83,1 тис. т (3,6 %) 
і становив близько 2,4 млн т, що більше запланова-
ного на 78,5 тис. т. Зріс і видобуток природного газу 
(на 88,8 млн м3, або на 3,7 %) і досяг 2,5 млрд м3. 

Однак такому стабільному розвитку протягом 
усього року заважав прямий конфлікт, де з одного 
боку нібито інтереси держави, а з іншого — інтереси 
приватних акціонерів «Привата». У жовтні 2006 р. 
парламентський комітет з питань економічної полі-
тики підтримав вето, яке Президент Віктор Ющенко 
ще навесні наклав на закон про заборону привати-
зації «Укрнафти». При цьому попередній склад Вер-
ховної Ради відстоював прямо протилежну позицію, 
виступаючи проти приватизації нафтодобувної ком-
панії. Причини особливої уваги до «Укрнафти» як з 
боку президента, так і з боку законодавців очевидні. 
«Укрнафта» перебуває у списку найбільш перспек-
тивних неприватизованих об’єктів. Якби всі її акції 
були виставлені на продаж, їхня вартість досягла 
б $3 млрд. Високі ціни на нафту при низькій собі-
вартості її видобутку на території країни забезпе-
чили «Укрнафті» за минулий рік прибуток у розмірі 
1,87 млрд. грн. «Вона посідає особливе стано-
вище на ринку України за видобутком нафти, у 
виробницт ві зжиженого газу і в роздрібній торгівлі 
нафтопродуктами. Актив, безумовно, цікавий», — 
вважає аналітик компанії «Millennium Capital» Юрій 

Алексеєнко стосовно приватизаційних перспектив 
цього підприємства. 

У випадку прийняття рішення про приватизацію 
«Укрнафти» претендентів на придбання її активів 
буде багато. Деякі російські видання приписували 
«Газпрому» розміщення замовлення на оцінку вар-
тості активів «Укрнафти». Ідеться про те, що в обмін 
на прийнятні для України ціни на газ у 2007 р. «Газ-
пром» отримав контроль над «Укрнафтою» і рядом 
облгазів. У Москві публічно ситуацію поки що не ко-
ментують. За словами Віталія Лук’яненка, радника 
першого віце-прем’єра, Міністра фінансів Миколи 
Азарова, позиція уряду відображена в списку підпри-
ємств, які підлягають приватизації в 2007 р., і який є 
додатком до проекту державного бюджету. «У цьому 
списку «Укрнафти» немає. Микола Янович вважає, 
що стратегічні підприємства, що забезпечують життє-
діяльність економіки, повинні залишатися у держав-
ному управлінні. У цьому питанні позиція уряду збі-
гається з позицією коаліційної більшості», — проко-
ментував «Фокусу» пан Лук’яненко. 

Тому очевидно, що виведення охтирських ре-
сурсів могло призвести до фактичної ліквідації «Укр-
нафти» в її сучасному вигляді, що автоматично пе-
редбачало негативну реакцію з боку її приватних 
акціонерів (50 % + 1 акція належать НАК «Нафтогаз 
України», більше 42 % акцій — групі акціонерів «При-
ватбанку»).

За підрахунками експертів виявлений сировин-
ний потенціал у Сумській області може забезпечити 
стабільний видобуток нафти близько 2 млн т щороку 
протягом наступних 50–60 років. Вирішальне зна-
чення при цьому матимуть масштаби і темпи впрова-
дження нових технологій та техніки, а головне — на-
явність необхідних фінансових ресурсів. І очевидно, 

Мал. 5.
Видобуток нафти з

конденсатом та газу НГВУ 
«Охтирканафтогаз» 

в 1974–2006 рр.
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що без залучення серйозного іноземного інвестора 
Сумщина не обійдеться. Чим би не закінчилися ба-
талії довкола питання інституційного оформлення 
менеджменту компанії «Укрнафта», наразі майже зі 
стовідсотковою імовірністю можемо констатувати 
відкат президента Ющенка від минулорічних обі-
цянок про створення потужної регіональної верти-
кально-інтегрованої нафтової компанії «Суминафта». 
Так, як і в кінці 90-х рр., не вистачило політичної від-
повідальності та серйозних економічних прорахун-
ків; публічна кампанія, розв’язана обласним керівни-
цтвом на створення негативного іміджу керівництва 
«Укрнафти» автоматично не вилилася в позитивне 
сприйняття ідеї створення регіонального нафтопід-
приємства; інформація про силові дії правоохорон-
ців стосовно керівництва «Охтирканафтогазу» ско-
ріше нагадувала старі методи роботи з бізнесом, а 
не боротьбу за право громади на чисте навколишнє 
середовище чи інтереси держави у нафтовидобувній 
галузі.

Очевидним є також той факт, що інтереси ве-
ликого українського нафтобізнесу будуть постійно 
перетинатися з інтересами регіональної державної 
влади і ставатимуть джерелом виникнення не од-
ного публічного скандалу за економічні чи політичні 
сфери впливу, принаймні у трьох районах Сумської 
області — Охтирському, Роменському та Липово-
Долинському. І завданням для регіональних медіа, 
політичних партій та аналітичних груп буде постійно 
відслідковувати такі конфлікти, доводячи їхній об’єк-
тивний аналіз до всіх жителів регіону.

2. Сумське МНВО ім. Фрунзе 
Підприємство має світову славу і на ринках своєї 

основної продукції конкурує на рівних з такими гі-
гантами, як «General Electric» (США ), «Pratt & Wh-
ittney» (США) та «Siemens» (Німеччина). Сумське 
НВО ім. Фрунзе є найбільшим у країнах СНД виробни-
ком обладнання для нафтогазового комплексу. Підпри-
ємство є монополістом на ринку України з виробництва 
газоперекачувальних агрегатів для магістральних га-
зопроводів (ГПА), агрегатів і підйомників для ремонту й 
освоєння нафтових і газових свердловин. 

У вересні 2006 р. Антимонопольний комітет (АМК) 
України дозволив ВАТ «Сумське машинобудівне на-
уково-виробниче об’єднання (НВО) ім. Фрунзе» і 
ВАТ «Київський науково-дослідний та проектно-кон-
структорський інститут “Енергопроект”» створити 
консорціум «Атоммашпроект» в м. Суми. Як повідо-
мляла прес-служба АМК, мета створення «Атом-
машпроекту» — координація виробничої, наукової та 
іншої діяльності його учасників для вирішення спіль-
них економічних і соціальних завдань. НВО ім. Фрунзе 
виробляє обладнання для нафтогазового комплексу: 
газоперекачуючі агрегати, насоси, трубопровідну 
арматуру, а «Енергопроект» спеціалізується на про-
ектуванні об’єктів у енергетичній сфері. 

У листопаді 2006 р. Сумське НВО ім. Фрунзе по-
дало документи на участь у тендері на побудову 
крупного підземного газосховища (ПГС) вартістю 
$400 млн і заводу з виробництва аміаку вартістю 
$ 600 млн в Ірані. Завдяки низьким цінам учасники 
ринку та експерти високо оцінюють шанси українсь-
ких машинобудівників. Крім того, українські спеціа-

лісти мають великий досвід будівництва підземних 
газосховищ. При цьому будівництво аміачного заводу 
може негативно вплинути на українських виробників 
міндобрив, які ризикують втратити європейський ри-
нок через нижчу ціну іранських виробників.

НВО ім. Фрунзе — найстаріший в Україні машино-
будівний завод. Підприємство «Сумські машинобу-
дівні майстерні» засновано 1896 р. На пострадянсь-
кому просторі НВО є монополістом у виробництві 
обладнання для газової галузі. Компанія бере участь 
практично в усіх проектах газової промисловості на 
території СНД. До початку 2007 р. асортимент про-
дукції НВО ім. Фрунзе налічував понад 50 позицій. 

У Росії основні споживачі продукції української 
компанії — «Газпром» і «Роснефть», у Туркменис-
тані — держконцерн «Туркменнафта». Також НВО 
постачає обладнання нафтогазовим компаніям у 
Казахстані, Азербайджані, Туреччині, Ірані. Участь у 
великій кількості проектів і монопольне становище 
на ринку газового обладнання забезпечують підпри-
ємству високі доходи: у 2005 р. виручка НВО стано-
вила $317 млн, у 2004-му — $230 млн. Держкомпанія 
«Турбоатом», український конкурент НВО за деякими 
видами продукції (наприклад, у виробництві газо-
вих турбін), заробляє значно менше — $54,5 млн за 
підсумками 2005 р. Концерн «Мотор Січ», конкурент 
Сумського НВО у виробництві газотурбінних електро-
станцій, у 2005 р. заробив $255 млн. Водночас при-
буток Сумського НВО невеликий — у 2005 р. він ста-
новив $2,6 млн. «Прибутковість (Net Profit Margin) 
НВО ім. Фрунзе — 0,2 %. Результати конкурентів 
кращі: прибутковість «Турбоатому» — 7,3 %, «Мотор 
Січі» — 4,5 %», — констатує Ірина Тригуб, аналітик 
ІК «Тройка Діалог Україна». 

Одна з причин низької рентабельності підпри-
ємства — велика кількість непрофільних активів. На 
балансі НВО перебувають кілька тепличних госпо-
дарств, поліграфічна студія, будинок культури, про-
філакторій тощо. «На початку 2006 р. менеджмент 
НВО заявляв про намір вивести ці компанії зі складу 
підприємства. Однак процес реструктуризації йде 
повільно», — резюмує Олексій Некраса, аналітик 
ІК Galt & Taggart Securities» (м. Київ).

Контрольний пакет акцій Сумського НВО нале-
жить компаніям, афільованим з бізнесменом Кос-
тянтином Григоришиним. Кілька років тому підприє-
мець мав намір створити енергомашинобудівний 
холдинг, до якого крім Сумського НВО увійшли б 
криворізький турбінний завод «Констар» і сумський 
завод «Насо сенергомаш». Реалізувати амбітні плани 
бізнесменові не вдалося. «Насосенергомаш вироб-
ляє насоси, які випускає Сумське НВО, синергії від 
злиття цих двох компаній досягти важко. А «Констар» 
виявилося простіше продати, ніж інтегрувати в єдину 
структуру разом з НВО ім. Фрунзе», — каже Олексій 
Некраса. У результаті «Констар» і «Насосенергомаш» 
(м. Суми) продали російським інвесторам. Подей-
кують, що «Констар» дістався держхолдингу «Росо-
боронэкспорт», покупець «Насосенергомашу» — ро-
сійська ІПГ «Гідромашсервіс». 

Проблеми в НВО ім. Фрунзе можуть виникнути 
хіба що з появою на ринках СНД світових машинобу-
дівних гігантів. На думку Некраси, машинобудівники 
з Росії та СНД навряд чи впораються з розробкою об-



217

С у м с ь к а  о б л а с т ь

ладнання, яке виготовляє НВО ім. Фрунзе, — надто 
великі фінансові й людські витрати. «А ось західні 
компанії, які мають якісніше обладнання і дуже ба-
гато ноу-хау, приміром німецький «Siemens», можуть 
скласти серйозну конкуренцію НВО», — прогнозує 
аналітик. Науково-виробниче об’єднання приділяє 
мало уваги розробленню нової продукції — вироб-
ник лише поліпшує характеристики готового облад-
нання. Тому прихід західних концернів на російський 
ринок похитне позиції українського монополіста. 

Частка ринку в Україні: 95 % (на ринку основної 
продукції — газоперекачувального обладнання). 
Дохід у 2005 р.: 1,616 млрд грн. Чистий прибуток у 
2005 р.: 13,87 млн грн. 

На початок квітня 2007 р. капіталізація 
НВО ім. Фрунзе становила $ 390 млн (Target-price), 
або справедлива вартість однієї акції через рік — 
24,87 грн., тобто на 11,5 % менше, ніж ціна ак-
цій на ринку (20 березня папери котирувалися по 
27,75 грн.). Отже, загалом компанія переоцінена 
ринком. 

Сьогодні сумська імперія екс-міністра важ-
кої промисловості Радянського Союзу Воло-
димира Лук’яненка складається із трьох вза-
ємодоповнюючих науково-виробничих одиниць: 
ВАТ «СНВО ім. М. В. Фрунзе», ВАТ «Сумський завод 
“Насосенерго маш”» і ВАТ «ВНИИАЭН». Акціонерами 
одного з найбільших машинобудівних заводів на 
території колишнього СРСР більш ніж на 65 % є не-
українські підприємства. Контрольний пакет акцій 
ВАТ «Сумсь кий завод “Насосенергомаш”», най-
більшого виробника насосного обладнання, нале-
жить російським компаніям. Один із найкращих на-
укових інститутів з розробки насосного обладнання, 
ВАТ «ВНИИАЭН», тепер також під російським контр-
олем. Таким чином, у Сумах створений холдинг, під-
контрольний Володимиру Лук’яненку і його росій-
ським партнерам. У грудні 2005 р. власниками заводу 
на позачерговому зібранні акціонерів було прийнято 
рішення про реструктуризацію заводу. Було запла-
новано, що заново створені господарюючі суб’єкти 
візьмуть в оренду непрофільні активи (будівельні під-
розділи, бази відпочинку, котельну, ряд цехів). При 
цьому акціонери підприємства будуть мати частки у 
статутних фондах усіх нових підприємств. 

Заступник голови правління об’єднання Сергій 
Калашник у виступі на зібранні акціонерів назвав 
зміну кон’юнктури на ринку, подорожчання енерго-
носіїв, податкова політика підвищення заробітної 
платні. Був вибраний сценарій, який теоретично до-
зволяв підприємству зберегти контроль над пере-
веденим в оренду майном. І от тут виникло питання 
подальшого працевлаштування тисяч працівників 
СНВО, яких повинна була торкнутися реструктуриза-
ція. Близько 4 тис. працівників ВАТ 19 червня 2006 р. 
отримали «Повідомлення про звільнення». Більше 
того, по місту почали ходити чутки, що до кінця 
2007 р. буде звільнено до 10 тис. осіб — чи не по-
ловина всіх працівників заводу. Такий сценарій до-
рівнював соціальній катастрофі. Але, на щастя, адмі-
ністрація заводу всі чутки відкидає і говорить, що не 
все так погано.

Як прокоментував ці припущення начальник 
управління з персоналу СМНВО ім. Фрунзе Олек-
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Ринок збуту СМНВО

ім. Фрунзе ( %). Ринкова 
капіталізація: $ 390,6 млн. 
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Мал. 8.
Динаміка торгів на ПФТС 

*На початок квітня 2007 р.
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сандр Дубровін: «Мета реструктуризації — досягти 
більш високого рівня працездатності, виключити без-
підставні затрати виробництва, підвищити відпові-
дальність керівників і трудових колективів за кінцевий 
результат їхньої роботи. В процесі реструктуризації 
протягом 2007 р. передбачається звільнити тільки 
289 осіб, 306 звільнених працівників будуть працев-
лаштовані в інші підрозділи об’єднання… реструк-
туризація основного виробництва в ВАТ поки що не 
планується». Правду вони говорять чи ні, скоріше за 
все, ми дізнаємося не раніше, ніж через рік-два. Є ще 
один аспект, який може багато чого прояснити в по-
дальшій політиці розвитку українського машинобуду-
вання взагалі та російсько-українських газових від-
носин зокрема. У 2003 році ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» 
разом з російським «Газпромом» і НВО «Іскра» стало 
засновником спільного підприємства «Іскра-Турбо-
газ» на території Росії в м. Пермі. 

На думку спеціалістів, створення такого підпри-
ємства — не що інше, як альтернатива сумським 
науково-виробничим потужностям. Швидкий розви-
ток конкурентів, можливий за наявності необхідної 
технічної документації та найголовніше — досвідче-
них фахових спеціалістів, може з часом призвести 
до розвалу сумського заводу. Це питання навіть не 
регіональної політики, а скоріше — геополітики, ба-
жання РАО «Газпром» мати надійного партнера у са-
мій Росії, а не на території нехай «братської», та все 
ж прозахідної України. Проте СП «Іскра-Турбогаз» ще 
не готове працювати на повну потужність, а насоси 
й інше обладнання треба виробляти і продавати вже 
зараз. 

3. ВАТ «Сумихімпром»
На території області у 2006 р. працювало 15 вели-

ких та середніх підприємств хімічної промисловості, 
які зосереджені в основному у містах Суми (ВАТ «Су-
михімпром», ТОВ «Сумський завод гумотехнічних ви-

робів», філія ТОВ «Імпульс», ТОВ «Фрунзе-Кисень», 
державна біологічна фабрика, ТОВ «Сумський об-
ласний донорський центр») та Шостка (казенний 
завод «Імпульс», ВАТ «Шосткинський завод хіміч-
них реактивів», ВАТ «Акціонерна компанія “Свема”», 
ТОВ «Плюс ЛТД», приватне підприємство «Ронік»). 
Крім того, у Конотопі функціонує АТЗТ «Радуга» та у 
м. Лебедин — ТОВ «Леол-ЛП». 

Тільки 20 % своєї продукції ВАТ «Сумихімпром» 
реалізує в Україні, решту експортує, переважно в Ро-
сійську Федерацію. На сьогодні 100 % акцій підпри-
ємства належить державі. Проектом державного бю-
джету на 2007 р. акції сумського хімгіганту ФДМ пла-
нував виставити на продаж, але пізніше на це рішення 
президентом був накладений мораторій. При цьому 
справедлива ринкова вартість за різними оцінками 
сягає близько $ 260 млн. Загалом у структурі галузі 
на Сумщині переважає виробництво базової хімічної 
продукції. На підприємствах виробляється широка 
номенклатура продукції: мінеральні добрива (супер-
фосфат амонізований гранульований, амофос, діа-
монійфосфат, NPK з різним вмістом поживних речо-
вин, гранфос), кислоти (сірчана кислота технічна та 
реактивна, олеум, екстракційна фосфорна кислота), 
мінеральні пігменти (двоокис титану, жовті та червоні 
залізоокисні пігменти), коагулянти для очищення води 
(сірчанокислий алюміній, залізний купорос), хімічні 
реактиви, лакофарбова продукція, вироби з пласт-
мас, засоби ініціювання вибуху, феєрверкові вироби, 
мисливські набої, гумотехнічні вироби, вакцини рідкі 
та сухі для ветеринарії, препарати крові та ін.

У 2006 р., незважаючи на значне підвищення ціни 
на природний газ і, як наслідок, зниження конку-
рентоздатності продукції, вдалося утримати обсяги 
виробництва на рівні 2005 р. (темп зростання за рік 
становив 100,7 %). Частка хімічної промисловості у 
загальному обсязі продукції обробної промисловості 
становила понад 13 % (Див. мал. 9). Майже 90 % про-
дукції цього сектора виробляється на підприємствах 
державної форми власності.

Більшість виробленої продукції (60 %) реалізу-
ється на зовнішньому ринку. Експортні поставки хі-
мічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 
за 2006 р. становили 95,2 млн дол. США. У структурі 
експорту області питома вага хімічної промисловості 
постійно зростає, у 2006 р. вона становила 18,5 %, 
що на 1 % більше, ніж у 2005 р. 

За 2006 р. у хімічну промисловість інвестовано 
понад 80 млн грн., у тому числі в основний капі-
тал — 61 млн грн. Джерелом інвестицій є власні та 
залучені кошти. Крім того, на галузь працює близько 
500 тис. дол. США іноземних інвестицій. Основними 
підприємствами, що визначають розвиток галузі, є 
ВАТ «Сумихімпром» та шосткинський казенний завод 
«Імпульс».

ВАТ «Сумихімпром» — одне із найбільших під-
приємств хімічної індустрії як області, так і України. 
На сьогодні підприємство виробляє близько 50 на-
йменувань технічної продукції. Це мінеральні до-
брива, різноманітні кислоти, мінеральні пігменти, 
коагулянти для очищення води, велика група това-
рів народного споживання. Всі вони користуються 
попитом в Україні, країнах Європи, Азії, Африки та 

Мал. 9.
Структура реалізації продукції 

обробної промисловості
в 2006 р. (%).
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сурсів у собівартості продукції зменшилася з 30,7 % 
до 10,6 %. Економічний ефект від запровадження 
заходів енергоощадливості у 2006 р. становив 
900 тис. грн.

У 2006 р. завод реалізував продукції на 100 млн 
грн., рентабельність господарської діяльності ста-
новить майже 20 %. Інвестовано власних коштів в 
основний капітал понад 1 млн грн. На 2007 р. розроб-
лені два інвестиційні проекти, метою яких є економія 
енергетичних ресурсів. Загальна вартість проектів — 
750 тис. грн. У 2007 р. потенціал хімічної промисло-
вості передбачається наростити. У другому кварталі 
в Сумах планується введення в дію фармацевтич-
ного підприємства ТОВ «Kusum Farm» з виробництва 
твердих та рідких препаратів проектною потужністю 
111 млн штук пігулок, 36 млн штук капсул та близько 
5 млн флаконів рідких лікарських форм у рік. На сьо-
годні здійснюється монтаж обладнання. Загальна вар-
тість об’єкта визначається в межах 12 млн дол.США.

Південної Америки. Головними напрямами розвитку 
ВАТ «Сумихімпром» є впровадження енергозбері-
гаючих технологій, жорстка економія енергоносіїв, 
впровадження комплексу заходів з технічного пере-
озброєння та модернізації виробництва, проведення 
ефективної інвестиційної діяльності, залучення висо-
кокваліфікованих кадрів.

У 2006 р. проведено модернізацію частини техно-
логічного обладнання виробництва двоокису титану, 
що дало змогу значно покращити його основні по-
казники. Проведено технічне переоснащення тита-
нового виробництва, цеху фосфорної кислоти. Важ-
ливим підсумком 2006 р. стала реконструкція сірча-
нокислотного цеху, що дасть змогу значно збільшити 
випуск цього основного продукту хімічної промисло-
вості у 2007 р. (Див. мал. 10).

На 2007 р. пріоритетними напрямами діяль-
ності залишаються енергозбереження, підвищення 
якості продукції та подальша модернізація діючих 
виробництв. На виконання розроблених заходів з 
енергозбереження підприємство планує направити 
3,7 млн грн. інвестицій, на підвищення якості дво-
окису титану — близько 30 млн грн. У планах підпри-
ємства на поточний рік — продовження реконструкції 
виробництва мінеральних добрив та сірчанокислот-
ного виробництва, на що передбачається виділити 
7 млн грн.

 Важливе місце у хімічній промисловості області 
посідає шосткинський казенний завод «Імпульс» 
(м. Шостка), який виготовляє засоби ініціювання ви-
буху, ініціюючі вибухові речовини, а також широку 
номенклатуру товарів народного споживання, зо-
крема феєрверкові вироби, мисливські товари тощо. 
У 2006 р. підприємство визнано лауреатом всеукра-
їнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного 
комплексу — 2006» у номінації «Підприємство». При 
збільшенні за останні сім років обсягу промисло-
вого виробництва у 5 разів питома вага енергоре-

Мал. 10.
Обсяги виробництва сірчаної 
кислоти в Сумській області за 

2006 р. (тис. т).
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Мал 11.
Зміни обсягів промислового 
виробництва (наростаючим

підсумком у % до відповідного
періоду попереднього року).
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За січень — лютий 2007 р., порівняно з відповід-
ним періодом 2006 р., промислове виробництво у 
Сумській області зросло на 6,1 % (Див. мал. 11). Для 
порівняння: по Україні приріст випуску продукції за 
цей період становив 13,4 %. 

За темпами приросту промислового виробни-
цтва Сумська область за перші два місяці 2007 р. 
посіла 24 місце серед 27 регіонів України. Відносно 
позитивний результат одержано за всіма видами ді-
яльності, крім металургійного виробництва та вироб-
ництва готових металевих виробів, целюлозно-папе-
рового виробництва та видавничої діяльності. У до-
бувній промисловості проти січня — лютого 2006 р. 
приріст становив 1,4 %. У переробній промисловості, 
на яку припадає дві третини промислового виробни-
цтва області, випуск продукції зріс на 7,8 %. На 5,7 % 
збільшилися обсяги на підприємствах з виробництва 
харчових продуктів та напоїв. 

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Довгі роки реальний сектор виробництва на Сум-
щині жив у режимі інвестиційного дефіциту, оскільки 
крупні підприємства віддавали перевагу не інвес-
туванню ресурсів, а навпаки — вилученню капіталів 

із виробничої сфери. За оцінками низки міжнарод-
них рейтингових агентств Сумська область у 2003-
2004 рр. належала до групи регіонів з несприятли-
вим інвестиційним кліматом: рейтингова група С2-
С3 — регіони з низьким інвестиційним потенціалом 
та середнім або високим рівнем інвестиційного ри-
зику. До цієї групи разом з Сумською областю на-
лежали Житомирська, Миколаївська, Рівненська та 
Тернопільська області. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в 
Сумську область, станом на 1 квітня 2007 р. стано-
вить 157,2 млн дол. США — 128 дол. США на одного 
мешканця області. За 2006 р. показник збільшення 
капіталу нерезидентів становив 16,0 млн дол. США 
прямих іноземних інвестицій. 

Коло країн-інвесторів за 2006 р. розширилося, до 
нього увійшли Швеція, Франція, Туреччина, Норвегія, 
Єгипет. Відбулося зростання надходжень прямих 
іноземних інвестицій, внесених інвесторами зі Спо-
лученого Королівства — у 2,5 рази, Швейцарії — у 
1,5 рази. Поряд з цим по деяких країнах спостеріга-
ється зменшення обсягів прямих іноземних інвести-
цій: Кіпр — на 76 %, Віргінські острови — на 71 % та 
США — на 14 %. 

На сьогоднішній день у Сумську область іно-
земні інвестиції надійшли з 33 країн світу. Найбільші 
обсяги були внесені іноземцями зі Швейцарії — 

Мал. 12.
Динаміка надходжень

та обсягу прямих іноземних 
інвестицій на кінець

2006 р. та темпи росту.
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52,3 млн дол. США (33,3 %), Ліхтенштейну — 
35,2 млн дол. США (22,4 %), Сполучених Штатів Аме-
рики — 27,6 млн дол. США (17,6 %), Сполученого 
Королівства — 15,5 млн дол. США (9,9 %), Кіпру — 
10,6 млн дол. США (6,7 %) та Британських Віргінських 
островів — 7,1 млн дол. США (4,5 %). 

У розподілі іноземних інвестицій за видами еконо-
мічної діяльності у 2006 р. відбулися деякі зміни. Об-
сяг прямих іноземних інвестицій, внесених у сільсь ке 
господарство з початку 2006 р., зріс у 6 разів та ста-
новить 3,2 млн дол. США, будівництво — у 12,8 рази 
(0,8 млн дол. США) та оптову торгівлю — у 2,3 рази 
(12,5 млн дол. США). У галузі машинобудування від-
булося зменшення обсягу прямих іноземних інвести-
цій на 19,2 %.

Протягом 2006 р. відбулися зміни у галузевому 
розподілі іноземних інвестицій. Найбільша активність 
іноземних інвесторів спостерігалась в таких галузях, 
як: машинобудування — 56,6 %, харчова промисло-
вість — 20,6 %, оптова торгівля та посередництво в 
торгівлі — 7,9 %, виробництво і розподілення елек-
троенергії, газу та води — 4,1 % та операції з неру-
хомістю, здавання під найм — 3,3 %. При цьому слід 
відзначити, що на початку 2007 р. прямі іноземні ін-
вестиції вкладено у 140 підприємств області.

Проблемним залишається питання розподілу іно-
земних інвестиційних ресурсів по Сумській області, 
яке характеризується значною нерівномірністю. 
Станом на 1 січня 2007 р. перші позиції за обсягами 
іноземних інвестицій в економіку територій посіда-
ють: м. Суми — 107,1 млн дол. США (68,1 % обсягу 
іноземного капіталу по області), Тростянецький 
район — 25,5 млн дол. США (16,2 %), м. Шостка — 
15,3 млн дол. США (9,7 %), Лебединський район — 
2,3 млн дол. США (1,5 %), Охтирський район — 
2,1 млн дол. США (1,3 %), м. Конотоп — 1,7 млн дол. 
США (1,1 %) та м. Охтирка — 1,2 млн дол. США 
(0,8 %). Взагалі по області прямі іноземні інвестиції 
залучено у 6 міст (Суми, Охтирка, Конотоп, Лебе-
дин, Ромни, Шостка) та 13 районів (Білопільський, 
Буринсь кий, Глухівський, Конотопський, Кролевець-
кий, Лебединський, Липоводолинський, Охтирський, 
Роменський, Середино-Будський, Сумський, Трос-
тянецький, Ямпільський).

Протягом 2006 р. зменшення обсягу прямих іно-
земних інвестицій відбулося тільки по м. Суми на 
17,7 %, що становить 18,9 млн дол. США. 

У багатьох інших містах та районах області за 
2006 р. обсяги іноземних інвестицій зросли. Напри-
клад, у м. Шостка зростання становило 7 349,7 тис. 
дол. США (у 1,9 рази). Також спостерігалися пози-
тивні тенденції у м. Конотопі та в Білопільському ра-
йоні — прямі іноземні інвестиції зросли відповідно у 
1,7 та у 2,8 рази. Необхідно також зазначити, що в 
Лебединському та в Глухівському районах вперше 
відбулось надходження інвестицій у розмірі 2,3 та 
0,2 млн дол. США відповідно. 

Але за цими позитивними показниками кри-
ється проблема, яка полягає в зосередженні вагомої 
суми капіталу на невеликій кількості підприємств. 
Ця ситуація характерна для м. Суми (ВАТ «СНВО 
ім. М. В. Фрунзе» — 68,7 % від загального обсягу іно-

земних інвестицій в області), Тростянецького району 
(ЗАТ «Крафт Фудз Україна» — 13,7 %), м. Шостка 
(ТОВ «Віст Груп» — 1,6 %). 

На жаль, з початку 2006 р. в обласному центрі 
гальмується реалізація інвестиційних намірів іно-
земних компаній зі створення мережі торгово-роз-
важальних центрів (а це майже 50 млн дол. США ін-
вестиційних коштів та близько 1,5 тис. нових робочих 
місць), у зв’язку з неможливістю прийняття рішення 
Сумською міською радою щодо виділення інвесторам 
земельних ділянок (проект по льодовому палацу). 

На 2007 р. Сумська область має пакет пропозицій 
з реалізації інвестиційних проектів:

• будівництво льодового комплексу з торговельно-
розважальною інфраструктурою (компанія 
«1849 PLC», Велика Британія);

• будівництво в м. Шостка заводу з виготовлення 
фанери і ламінату спільно з інвестиційною компа-
нією із Швейцарії «Sorbes Group “SwissPan”»;

• виробництво будівельної кераміки (компанія 
«Horizon Capital», США);

• будівництво заводу з виготовлення флоат-скла 
корпорацією «Sinosteel Shanghai Lisim Co., Ltd» 
(Китай);

• будівництво супермаркету австрійською компа-
нією «Billa».

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ

Розпорядженням голови Сумської ОДА від 20 лю-
того 2006 р. № 92 були затверджені заходи у Сумсь-
кій області з реалізації державної регуляторної полі-
тики органами виконавчої влади Сумської області у 
таких напрямах:

• забезпечення планування діяльності по підго-
товці проектів регуляторних актів;

• забезпечення погодження проектів регуляторних 
актів з представництвом Держпідприємництва в 
області;

• проведення моніторингу результативності регу-
ляторних актів;

• залучення представників суб’єктів господарю-
вання, їх об’єднань та громадських організацій 
до реалізації державної регуляторної політики у 
сфері підприємництва;

• перегляд чинних нормативно-правових актів на 
відповідність їх принципам державної регулятор-
ної політики.

Згідно із затвердженим Планом підготовки про-
ектів регуляторних актів регуляторними органами 
Сумської області в 2006 р. було підготовлено 4 до-
кументи: 

• розпорядження голови облдержадміністрації 
«Про тимчасовий порядок надання в оренду зе-
мельних ділянок з розташованими на них вод-
ними об’єктами загальнодержавного значення та 
гідроспорудами (майном)»;

• розпорядження голови облдержадміністрації 
«Про внесення змін до розпорядження голови 
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облдержадміністрації від 21 квітня 2005 р. № 184 
“Про затвердження граничних тарифів на переве-
зення пасажирів і багажу автобусами, які працю-
ють у звичайному режимі руху, у приміському та 
міжміському внутрішньообласному сполученні”»;

• розпорядження голови облдержадміністрації 
«Про затвердження граничного рівня торговель-
ної надбавки на лікарські засоби та вироби ме-
дичного призначення»;

• розпорядження голови Тростянецької райдер-
жадміністрації «Про внесення змін до розпоря-
дження голови Тростянецької райдержадміні-
страції від 11 жовтня 2005 р. № 342 “Про вста-
новлення коефіцієнтів для розрахунку розмірів 
орендної плати за землі державної власності”». 

12 грудня 2006 р. на розширеному засіданні об-
ласної координаційної ради з питань розвитку під-
приємництва було проведено обговорення проекту 
Програми розвитку малого підприємництва у Сумсь-
кій області на 2007–2008 рр., якою передбачено ряд 
заходів щодо реалізації державної регуляторної полі-
тики. У цілому вона була затверджена на сесії Сумсь-
кої обласної ради 22 грудня 2007 р., на яку заплано-
вано витратити 457 тис. грн. із обласного бюджету 
(громадські обговорення нормативно-правових 
актів, створення інформаційно-аналітичного центру 
для проведення досліджень проблем з питань регу-
ляторної політики, створення веб-сайтів та ін.). 

Реалізація заходів програми повинна прискорити 
розвиток підприємництва в області, забезпечити по-

дальше зміцнення організаційно-правової та фінан-
сово-кредитної бази малого бізнесу, активізувати 
інвестиції та інновації у даному секторі, підвищити 
стійкість і економічну привабливість підприємниць-
кого середовища. Очікується, що на кінець дії Про-
грами:

• кількість малих підприємств зросте на 6,6 % (з 
6 045 до 6 444 одиниць);

• кількість малих підприємств у розрахунку на 
10 тис. осіб населення становитиме 52 одиниці 
(тепер — 50);

• у 1,3 рази зростуть обсяги надходжень коштів 
до обласного бюджету від діяльності суб’єктів 
малого підприємництва (тепер -120 млн грн., за-
плановано — 155 млн грн.);

• питома вага виробленої малими підприємствами 
продукції (робіт, послуг) в області становитиме 
близько 12,5 % (тепер -10,7 %);

• кількість підприємців — фізичних осіб збіль-
шиться до 49,9 тис. осіб або на 9 % (тепер — 
45,8 тис. осіб).

Основні цільові показники програми узгоджу-
ються із загальнодержавними та обласними страте-
гічними орієнтирами і пропонуються для врахування 
при формуванні місцевих програм розвитку малого 
підприємництва та інших суміжних програм та про-
ектів.

У середньому на 10 тис. осіб населення в області 
припадає 48 малих підприємств (по Україні — 63). За 

Мал. 13.
Динаміка росту кількості 

суб’єктів малого підприєм-
ництва у Сумській області за 

період з 2000 по 2006 р.
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цим показником Сумська область посідає 17 місце 
серед інших регіонів України.

Спостерігається нерівномірний розподіл малих 
підприємств у містах та районах області. Так, у міс-
тах Суми, Ромни, Лебедин у 2006 р. налічувалося 
відповідно 109, 61, 51 мале підприємство на 10 тис. 
осіб наявного населення, тоді як у Роменському, Ле-
бединському та Глухівському районах цей показник 
є значно меншим за середньообласний (відповідно 
15, 14 та 12). 

У 2006 р. на малих підприємствах кількість зайня-
тих працівників становила 42 972 особи, у тому числі 
найманих — 42 179, що становить відповідно 20,8 % 
та 20,5 % від загальної кількості зайнятих та найма-
них працівників у цілому на підприємствах — суб’єк-
тах підприємницької діяльності в Сумській області.

Переважна кількість усіх найманих працівників 
задіяна в оптовій та роздрібній торгівлі (включаючи 
торгівлю транспортними засобами та послугами з 
ремонту) — 20,3 %; у промисловості — 19,6 %; на 
підприємствах, які займаються операціями з неру-
хомістю, здаванням під найм та послугами користу-
вачам — 17,9 %. При цьому рівень зайнятості на ма-
лих підприємствах області у відсотках до загальної 
кількості населення у працездатному віці зменшився 
на 0,4 в. п. і становив — 5,8 %. Слід зазначити, що 
зменшення цього показника відбулося у всіх регіонах 
України, крім Києва, де рівень зайнятості не змінився 
і становив 14,8 %.

Серед багатьох проблем, що стримують розвиток 
малого підприємництва на Сумщині, можна виділити 
такі: 

• низькі темпи спрощення процедур отримання до-
кументів довільного характеру з боку центральних 
органів виконавчої влади, що негативно відобра-
жається також на відносинах місцевих дозвільних 
органів з суб’єктами малого підприємництва;

• недосконалість та обтяжливість чинної системи 
оподаткування та загальнообов’язкового соціаль-
ного страхування для суб’єктів малого підприєм-
ництва, її неврегульованість на законодавчому 
рівні;

• неврегульованість на законодавчому рівні питань 
трудових відносин підприємців з найманими пра-
цівниками, особливо для фізичних осіб — підпри-
ємців;

• дефіцит власних фінансових ресурсів у суб’єк-
тів малого підприємництва та висока вартість 
кредитів, що надаються фінансово-кредитними 
установами;

• відсутність належної фінансової підтримки суб’єк-
тів підприємницької діяльності з боку держави та 
органів місцевого самоврядування.

Прогресивним кроком вважаємо прийняття на се-
сії Сумською міською радою 27 вересня 2006 р. нової 
методики розрахунку і порядок використання плати 
за оренду комунального майна і Типовий договір 
оренди, який може стати зразком для наслідування в 
інших містах Сумської області, де також гостро стоїть 

Мал. 14.
Кількість зайнятих 

у малому підприємництві 
в Сумській області.
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проблема наповнення місцевих бюджетів. Крім упо-
рядкування відносин з підприємцями і збільшення 
надходжень в бюджет, документ покликаний зробити 
правила гри зрозумілими і рівними для всіх. Під час 
обговорення проект виконавчого комітету був карди-
нально змінений депутатом Володимиром Чепіком 
(ГІ «Нічний дозор»), який вдосконалив формулу роз-
рахунку. Тепер при визначенні розміру орендної плати 
загальна площа передаваного в оренду приміщення 
множиться на базову ставку (5 грн.) і на корегуючий 
коефіцієнт. Відповідно до старої методики, оренда 
1 кв. м обходилася в 6,4 грн., а за новою методикою 
оренда 1 кв. м для об’єктів, наприклад, грального 
бізнесу становить 49,5 грн., а, наприклад, для релі-
гійних організацій — 24,75 грн. До цього орендарі ко-
мунального майна платили дуже малу орендну плату 
і перебували не в різних умовах: одні платили за кв. м 
6,4 грн., інші — 70–80 грн. Мер міста Геннадій Мінаєв 
додав, що з прийняттям нової методики зростуть 
надходження до міського бюджету. 

Ще одним прогресивним кроком є рішення Сумсь-
кої міської ради від 29 листопад 2006 р. про те, що 
земельну ділянку для комерційного використання 
можна отримати в оренду тільки через конкурс. Де-
путати проголосували за внесення змін до умов кон-
курсу. Це питання Геннадій Мінаєв, як і обіцяв після 
історії з «останнім компромісом», виніс першим 
на розгляд сесії. Після голосування він відразу підпи-
сав рішення № 224-МР, і воно вступило в силу. Мер 
назвав це рішення історичним. 

Якщо раніше до бюджету надходила тільки 
орендна плата, то тепер підприємці платитимуть 
одноразовий «інвестиційний» внесок за право орен-
ди. У процесі конкурсу ціна буде збільшуватися. Се-
ред початкових умов конкурсу на право оренди землі 
було запроваджено внесення в цільовий фонд міста 
не менше 10 % від експертної оцінки земельної ді-
лянки і 15 грн. за 1 кв. м. Заплатити в бюджет треба 
після укладення договору оренди на землю протягом 
5 банківських днів. Також на переможця конкурсу по-
кладається зобов’язання компенсувати вартість екс-
пертної оцінки земельної ділянки. Цікаво, що міська 
рада може за певним винятком надати в оренду 
більше 10 соток без конкурсу. При цьому зміст винят-
кових обставин повинен знайти своє відображення 
в рішенні сесії. За словами міського голови Генна-
дія Мінаєва, серед таких випадків можна виділити 
надання землі для розміщення сміттєпереробного 
заводу. Для отримання наділу менше 10 соток тепер 
необхідно заплатити у той же цільовий фонд 10 % 
експертної оцінки ділянки. Ця умова записується в 
договір оренди, а гроші вносяться протягом 5 бан-
ківських днів з моменту підписання договору. 

Отже, що змінилося по суті? Всі земельні ділянки 
для комерційного використання виставляються на 
конкурс. Претендент повинен запропонувати не 
тільки кращі проектні умови, але й гарантувати при 
виділенні ділянки грошових нарахувань у міський 
бюджет: 10 % від експертної оцінки направляти в 
цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної і 
соціальної інфраструктури. Ці кошти будуть вико-
ристовуватися на малозабезпечених, пенсіонерів, 
невідкладні потреби, дітей-сиріт. Предметом кон-

курсу є право оренди земельної ділянки на 10 років. 
При виділенні земельної ділянки для багатоповерхо-
вих житлових будинків стартовими умовами тепер є 
обов’язок учасника конкурсу у випадку визначення 
його переможцем перерахувати ті ж 10 % від екс-
портної оцінки земельної ділянки в цільовий фонд 
розвитку інфраструктури міста і не менше 50 тис. 
грн. — у цільовий фонд міськради. А також передати 
місту протягом року не менше 5 % площі від загальної 
площі збудованого будинку. Житло також може бути 
придбано на вторинному ринку. За такі умови прого-
лосували всі 53 депутати, присутні на сесії, рішення 
назвали історичним, а мер відразу після голосування 
його підписав.

Але чи не найамбітнішим документом, який пови-
нен у цілому завершити «земельну революцію» у Су-
мах, є проект «Правил регулювання земельних відно-
син в м. Суми», ініційований головою комісії з питань 
законності Дмитром Лук’янцем (фракція ГІ «Нічний 
дозор»). У березні — квітні 2007 р. документ повинен 
пройти громадське обговорення, а от перспективу 
прийняття на сесії цього доленосного для міста до-
кумента мер Геннадій Мінаєв бачить тільки за умови 
присутності лідера БЮТ Юлії Тимошенко, оскільки 
фракція БЮТ у Сумській міськраді не зацікавлена 
в прозорості виділення землі в місті і знаходитиме 
формальні причини аби не приймати цей документ. 

Проект «Правил регулювання земельних відно-
син в м. Суми» передбачає унормування процедури 
безкоштовного виділення землі під індивідуальне 
будівництво, громадське обговорення новобудов, 
виділення землі в оренду і купівлю-продаж ділянок. 
Дмитро Лук’янець не допускає навіть думки голосу-
вання за «Правила» в обмін на політичний компроміс 
з опонентами — БЮТ та НСНУ. «На посади і кандида-
тури ми вже точно нічого не будемо вимінювати» — 
заявила лідер фракції ГІ «Нічний дозор» Алла Ярова. 

Згідно із запропонованими процедурами, управ-
ління архітектури повинно розробити документацію 
на вже готові ділянки, які будуть роздаватися цілими 
масивами шляхом жеребкування. Всі бажаючі по-
дають в управління заяви на отримання ділянки до 
10 соток. Перше жеребкування проведуть не піз-
ніше 30 днів з моменту опублікування інформації про 
місце розташування ділянок. Ті, кому не вистачить, 
отримають пріоритетне право на участь у наступних 
«розіграшах». Землю в межах існуючої забудови без-
коштовно роздавати не будуть, її продаватимуть на 
відкритих торгах (аукціонах). Орендаторам землі, які 
захочуть її викупити, будуть продавати ділянку тільки 
в тому випадку, якщо її вартість буде перевищувати 
доходи міського бюджету від оренди протягом 5 ро-
ків. 

У документі також містяться норми, які ГІ «Нічний 
дозор» обіцяла запровадити своїм виборцям ще у
2005 р. Громадське обговорення будівництва 
обов’язково має проводитися, якщо новобудова 
може нанести шкоди навколишньому природ-
ному середовищу; якщо експлуатація майбутнього 
об’єкта з великою кількістю відходів, підвищеним 
рівнем шуму, торгівлею алкоголем, тютюновими ви-
робами, розміщенням об’єктів грального бізнесу; 
якщо майбутні об’єкти розміщуються в межах існу-
ючої забудови і будуть зменшувати площу земель-
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них насаджень, дитячі майданчики, обладнані місця 
відпочинку. Сумська міська рада з окремих проектів 
рішень може зобов’язати провести громадські обго-
ворення і в інших випадках. Проводити обговорення 
повинні замовники будівництва серед жителів буді-
вель на прилеглих ділянках землі. Залежно від при-
чин проведення обговорень потрібно отримати згоду 
75 % або 90 % жителів будинків на спеціальних лис-
тах для опитувань.

Зараз на сайті мерії розміщено проект ще одного 
регуляторного документа — «Тимчасового порядку 
та Методики визначення частки земельної ділянки, 
яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) 
вбудовано-прибудованих у будівлю нежитлових при-
міщень» з метою громадського обговорення.

У результаті запровадження Методики визна-
чення частки земельної ділянки, яка знаходиться у 
користуванні власників (наймачів) вбудовано-прибу-
дованих у будівлю нежитлових приміщень очікуються 
наступні позитивні результати: 

• Усунення розбіжностей (протиріч) положень 
Земельного кодексу України, Закону України 
«Про оренду землі», Цивільного кодексу України 
стосовно умов та порядку визначення плати за 
землю під розміщеними вбудованими (прибудо-
ваними) приміщеннями.

• Прискорення оформлення відповідних узгоджу-
вальних документів у 2 рази.

• Зменшення кількості та обсягу документів, не-
обхідних для оформлення розрахунку плати за 
землю.

• Можливість додаткових надходжень коштів до 
міського бюджету від плати за землю за рахунок 
юридичних і фізичних осіб, які одержали дозволи 
на переведення житлових приміщень у нежит-
лові.

• Забезпечення принципу справедливості у реалі-
зації права суб’єктів підприємницької діяльності 
та громадян щодо оформлення розрахунку плати 
за землю.

ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Ось уже декілька років на Сумщині існує пря-
мий економічний конфлікт, де з одного боку нібито 
інтере си держави, а з іншого — інтереси приватних 
акціонерів «Привата».

За інформацією прес-служби НГДУ «Охтирканаф-
тогаз», тиск постійних перевірок правоохоронними 
та іншими контролюючими органами у 2006 р. став 
нестерпним. Департамент економічної безпеки та 
режиму компанії відзначає, що у 2006 році значно 
зросли навантаження на працівників товариства, 
пов’язані не з виробничою діяльністю, а з необхід-
ністю брати особисту участь у проведенні планових 
та позапланових перевірок, а також підготовкою та 
наданням значного обсягу інформації. Аналіз, про-
ведений департаментом, свідчить, що за дев’ять 
місяців 2006 року товариство стало об’єктом понад 
ста перевірок. Тільки згідно з плановими завдан-

нями на їх проведення було витрачено 664 дні. Якщо 
в 2005 р. бухгалтерський облік у компанії перевіряли 
24 фахівці протягом 357 днів, то за 9 місяців 2006 р. — 
31 особа протягом 331 дня. Отже, перевіряючі майже 
щодня були присутні як у центральному апараті, так і 
в структурних одиницях товариства. Тричі протягом 
2006 року компанію та її підрозділи перевіряли бри-
гади представників різних відомств під керівництвом 
Генеральної прокуратури. Предметом перевірок були 
всі напрями фінансово-господарської діяльності, у 
тому числі дотримання товариством природоохо-
ронного законодавства. 

За таких обставин резонно виникає запитання 
про політичну й економічну доцільність створення 
компанії «Суминафта», коли замість політичної волі у 
створенні цієї корпорації і оприлюднення прозорих і 
чітких планів на майбутнє, органи виконавчої влади 
та правоохоронні органи діють методами, які, м’яко 
кажучи, є далекими від цивілізованих.

За інформацією, оприлюдненою в газеті «День» 
№ 181 від 21 жовтня 2006 р., у серпні 2006 р. за по-
данням Головного управління боротьби з корупцією 
і організованою злочинністю (БКОЗ) СБУ головою 
Апеляційного суду м. Києва винесено постанову, за 
якою працівниками податкової адміністрації прове-
дено позапланову перевірку центрального апарату 
та трьох структурних одиниць. Порушень чинного 
законодавства при цьому не виявлено. Незважаючи 
на це, у серпні цього року за вказівкою Генеральної 
прокуратури працівниками Головного управління 
боротьби з організованою злочинністю МВС та його 
підрозділами на місцях розпочато перевірку з тих 
самих питань, які вже були предметом попередньої 
перевірки. 

Під час усіх цих перевірок знову ж таки не вияв-
лено будь-яких суттєвих порушень фінансово-гос-
подарської діяльності та чинного законодавства 
України з боку працівників ВАТ «Укрнафта». Аналіз 
кримінальних справ проти працівників компанії, 
проведений згаданим департаментом, свідчить, що 
більшість з них порушена за надуманими мотивами, 
безпідставно, без наявності достовірної інформації, 
яка б свідчила про умисне вчинення злочину. 

Так, не можна зрозуміти логіки слідчого проку-
ратури Сумської області, у провадженні якого була 
кримінальна справа, порушена за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 240 («...незаконне ви-
добування корисних копалин») та ч. 2 ст. 364 («зло-
вживання службовим становищем») Кримінального 
кодексу України. Для проведення обшуку з метою 
вилучення документів у приміщеннях Качанівського 
газопереробного заводу та нафтогазовидобувного 
управління «Охтирканафтогаз» ним були задіяні на-
віть працівники спецпідрозділу СБУ «Альфа». Але ні 
відмови у наданні необхідних документів, ні будь-
якого опору з боку керівництва зазначених структур-
них одиниць не було і не чинилося. При цьому під час 
обшуку на Качанівському ГПЗ безпідставно за ви-
могою слідчого було зупинено відкачування важкого 
залишку вуглеводнів, що призвело до порушення ви-
робничого процесу та завдало матеріальних збитків 
підприємству. 

Не сприяли розвитку виробництва і 30 виїмок 
документів та обшуків, проведених у приміщеннях 
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ВАТ «Укрнафта» та його структурних одиниць. Такі 
дії правоохоронних органів завдають шкоди діловій 
репутації товариства, порушують нормальний ви-
робничий процес, морально впливають на працівни-
ків і заважають їм працювати з належною продуктив-
ністю. У Сумській області державна адміністрація та 
право охоронні органи протягом усього 2006 р. також 
досить активно вели «переговори» з «Укрнафтою» з 
приводу фінансування останньою цільових програм 
економічного розвитку регіоні як компенсацію за за-
вдану шкоду природним ресурсам. Такий вид «ком-
пенсації» у 2005 р. допоміг виконавчій владі на Сум-
щині вирішити низку складних соціальних проблем, 
серед яких і довгобуди, і заклади середньої освіти, і 
дороги, що склала суму близько 20 млн грн. 

Партія регіонів з літа 2006 р. готує справжню 
атаку на володіння пана Коломойського. Компанія 
«Укрнафта» — класичний приклад того, яким чином 
приватний капітал може керувати активами, що фор-
мально належать державі. Найбільша нафтогазодо-
бувна корпорація країни, «Укрнафта», забезпечує 
93 % видобутку вітчизняної нафти, володіє найбіль-
шою мережею АЗС і вже багато років підряд контро-
люється менеджментом, лояльним групі «Приват». 
Ця дніпропетровська бізнес-група керує «Укрнаф-
тою», володіючи всього близько 44 % акцій компанії. 
Держава, якій належить 50 %+1 акція, жодними ре-
альними повноваженнями в компанії не наділена. Всі 
ключові рішення приймаються правлінням, яке очо-
лює Ігор Паліца, — людина, наближена до одного із 
власників «Привату» Ігоря Коломойського. При цьому 
останній входить до спостережної ради «Укрнафти». 
У випадку прийняття рішення про приватизацію «Укр-
нафти» претендентів на придбання її активів буде 
багато. Деякі російські видання приписували «Газ-
прому» розміщення замовлення на оцінку вартості 
активів «Укрнафти». Ідеться про те, що в обмін на 
прийнятні для України ціни на газ у 2007 р. «Газпром» 
отримав контроль над «Укрнафтою» і рядом облгазів. 
У Москві публічно ситуацію поки що не коментують. 

Стосовно тиску обласної державної адміністра-
ції на решту бізнес-структур, то за останній рік таких 
прикладів більше не спостерігалося. Навпаки, новий 
губернатор Сумщини Павло Качур, відповідаючи на 
запитання стосовно нещодавно ініційованої ним 
меценатської акції з реконструкції обласної філар-
монії, сказав, що жодним чином такий тиск зараз є 
неможливим. Зокрема, у цей проект, наприклад, сім 
сумських підприємств погодилися добровільно виді-
лити 2 млн грн. на перенесення органу і завершення 
реконструкції будівлі колишнього дворянського зі-
брання (тепер філармонії). Серед них — досить ві-
домі і в Сумах люди: Володимир Михайловський 
(виробник будівельних матеріалів «Силікатобетон»), 
Віктор Федорченко (будівельна фірма «Побутсер-
віс») та Микола Трофименко (директор ВАТ «Сумихім-
пром). За словами Павла Качура, вони самі виявили 
бажання стати меценатами на зустрічі з ним 5 квітня 
2007 р., а ще дві фірми, яким пропонували долучи-
тися до їх ініціативи, відмовилися. Частину своїх зо-
бов’язань фірми виконають будівельними роботами.

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Низка конфліктоутворюючих ситуацій відбулася 
протягом 2006 р. завдяки діяльності ТОВ «Міжрегіо-
нального центру фондових технологій», який володіє 
акціями багатьох підприємств із бізнес-імперії Во-
лодимира Щербаня. До засновників фірми станом 
на 2000 р. входили Артем Щербань (син), дружина 
екс-мера міста Ірина Омельченко і екс-помічник 
Володимира Щербаня Вадим Риков. Серед під-
контроль   них МЦФТ підприємств — Сумська конди-
терсь ка фабрика, чотири м’ясокомбінати, у тому 
числі сумсь кий, шість цукрозаводів, хлібоприймальні 
пункти тощо. 

За даними «Галицьких контрактів» за 2001 р., 95 % 
акцій МЦФТ належали кіпрській компанії «CU MULUS 
Ltd». На сьогодні компанія є акціонером понад 200 
підприємств, половина з яких знаходиться на тери-
торії Сумської області. У 2006 р. МЦФТ спробував 
відкликати правління ЗАТ «Сумський фарфоровий 
завод» (зі своїм 56 % пакетом акцій у цій структурі) 
з метою перевірки фінансової діяльності підприєм-
ства. Голова правління заводу Світлана Романюк пу-
блічно заявила, що всі перевірки викликані бажанням 
«викачати гроші» з прибуткового підприємства. 

21 жовтня 2005 р. Зарічний суд заборонив МЦФТ 
проводити зібрання акціонерів, оскільки не вине-
сено рішення про законність придбання ними 5 % 
акцій фарфорового заводу в жовтні 2004 р. Фірма 
зараз оскаржує рішення Зарічного суду, вважаючи 
це втручанням у роботу заводу. Паралельно з цим 
Генеральна прокуратура з’ясовує правомірність ку-
півлі контрольного пакету акцій у 2000 р. За словами 
Світлани Романюк, МЦФТ хоче терміново зібрати 
акціонерів (поки ведеться слідство ГПУ) аби змінити 
статут підприємства, наділити директора повнова-
женнями керувати підприємством без правління і 
мати можливість витягувати гроші, як на Сумському 
м’ясокомбінаті.

Конфлікт між керівництвом ЗАТ «Сумський фар-
форовий завод» і власником контрольного пакету 
акцій ТОВ «Міжрегіональний центр фондових техно-
логій» (МЦФТ) досяг свого апогею 7 березня 2006 р., 
коли представники виконавчої служби під охороною 
приватної охоронної служби «Грифон» прийшли на 
завод, аби зачитати рішення Солом’янського район-
ного суду м. Києва, вимагаючи допустити на підпри-
ємство голову правління Олега Шатилова. Робітники 
заводу їх не пустили, заблокувавши вхід до адмін-
будівлі. Голова правління Сумського фарфорового 
заводу Світлана Романюк стверджує, що рішення 
спостережної ради підприємства про вибори нового 
голови правління є нелегітимним і оскаржується в 
суді. Конфлікт продовжився 30 червня 2006 р., коли 
на Сумський фарфоровий завод прибули судові ви-
конавці, які мали намір виконати рішення Солом’янсь-
кого районного суду м. Києва, яким заборонено 
перешкоджати Олегу Шатилову в здійсненні повно-
важень глави правління ЗАТ «Сумський фарфоро-
вий завод». Фактично ж обов’язки голови правління 
виконувала Світлана Романюк, яка дії судових вико-
навців потрактувала як спробу силового захоплення 
підприємства. 
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Через два місяці, 30 серпня 2006 р., відбувся тре-
тій за минулий рік штурм підприємства, організова-
ний Олегом Шатиловим, який прийшов на завод із 
головним державним виконавцем відділу примусо-
вого виконання судових рішень Державної виконав-
чої служби Сумської області. Виконавець намагався 
виконати постанову Дніпровського районного суду 
м. Києва, яка підтверджувала право Шатилова на 
управління зазначеним підприємством. За словами 
державного виконавця, ця постанова передбачає її 
негайне виконання. У відповідь Світлана Романюк на-
дала документи і судові рішення Апеляційного суду 
Сумської області, які підтверджували її право обій-
мати цю посаду. Станом на квітень 2007 р. конфлікт 
перебуває у фазі жорсткого протистояння. Кожна зі 
сторін призначила свою дату загального зібрання ак-
ціонерів: МЦФТ — на 15 травня, решта акціонерів — 
на 1 червня 2007 р.

Стосовно скандалів з приводу власності та по-
літичних наслідків (або причин), які за цим посліду-
вали, то за 2006 р. гучним було протистояння між 
частиною акціонерів ВАТ «Сумський фарфоровий 
завод» та іншим акціонером МЦФТ. Проте, очевидно, 
в 2007 р. очікується більш жорстке протистояння між 
«Міжрегіональним центром фондових технологій», 
головним акціонером якого є Володимир Щербань, 
та колективом ВАТ «Сумський фарфоровий завод» за 
право управління прибутковим підприємством. Після 
трьох невдалих рейдерських атак на підприємство у 
2006 р. наразі з боку МЦФТ є ініціатива зібрати за 
круглим столом всіх зацікавлених сторін, включаючи 
незалежних експертів та засоби масової інформації. 
Судячи з активної пропагандистської кампанії, Воло-
димир Щербань серйозно вирішив повернути в своє 
управління це унікальне в регіоні виробництво.

ВИСНОВКИ

У цілому розвиток бізнесу та приватної ініціативи 
за останній два роки в Сумській області зазнав кар-
динальних змін, передусім у ставленні влади до ма-
лого та середнього бізнесу. Фактично припинилася 
практика відкритого тиску податкових органів на під-
приємців з метою відбирання бізнесу або з причин 
його політичної заангажованості. У Сумах більше не 
існує практики примусового стягнення з бізнесменів 
компенсації за ремонтні роботи на прилеглих до їхніх 
офісів територій. Декілька разів відбувалися зустрічі 
міського голови Геннадія Мінаєва з підприємцями, 

на яких останні могли обговорити з ним усі болючі 
питання. Водночас спостерігається інша тенденція: 
бізнесмени, які потрапили у представницькі органи 
влади, активно зловживають своїми мандатами, 
коли йдеться про розподіл комунального майна або 
виділення землі під розміщення магазинів, салонів, 
офісних центрів та ін. Ця тенденція і сформована по-
літична практика прикриття таких діянь набрали за 
останній рік загрозливих форм у Сумській області.



Територія 31,4 тис. км2

Щільність населення 90 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 2806,1 тис. осіб

міське 2231,4 тис. осіб

сільське 574,7 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Харків 1461 тис. осіб

Кількість районів 36

кількість сільських районів 27

кількість районів у містах 9

Кількість міст 17

в т.ч. обласного підпорядкування 7

Кількість селищ міського типу 61

Кількість сільських населених 
пунктів

1682

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1760

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Дудко Валерій, 
Шевчук Вікторія

Слобожанський 
регіональний центр
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Таблиця 3.
Фракції Харківської обласної ради V скликання

Таблиця 4.
Фракції Харківської міської ради V скликання

За умов інтенсивної поляризації партійних упо-
добань майже всі «серединні» сегменти електорату 
на Харківщині зазнали значного перерозподілу. Го-
лоси центристських партій (зокрема Народного блоку 
Литвина) та частково Соціалістичної партії України 
(далі — СПУ) й Народного союзу «Наша Украї на» 
(далі — НСНУ) були переконливо перехоплені 
БЮТом. Останній затвердився як друга політична 
сила у Харківському регіоні та зміг послабити позиції 
НСНУ не тільки за рахунок прибічників СПУ та НСНУ, а 
й за рахунок центристських політичних сил. 

Важливою особливістю Харківщини є те, що 
3-відсотковий бар’єр в області відносно успішно 
подолали традиційні «ліві» партії — Комуністична 
партія України (далі — КПУ), Блок Наталії Вітренко 
«Народна опозиція», а також так звані «міноритарні 
партійні проекти» — політичні партії «Віче» та «Від-
родження». Зокрема, партія «Віче» є харківським 
регіональним проектом, який значною кількістю 
міського електорату сприймається як місцево-па-
тріотична партія. Проте слабка структуризація пар-
тії не дала змоги отримати очікувану нею кількість 
голосів виборців в області. Феномен іншого міно-
ритарного проекту — партії «Відродження» — пояс-
нюється насамперед роллю Південної залізниці як 
найбільшої залізничної артерії країни. Вагомим чин-
ником довіри електорату був особистий авторитет 
начальника Укрзалізниці, колишнього народного 
депутата України від Харківщини Віталія Гладких, 
який активно працював останні два роки у своєму 
виборчому окрузі. 

ВЛАДА І ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У 
ВЛАДІ

Вибори 2005-2006 рр. суттєво змінили розста-
новку сил у представницькій владі харківського регі-
ону. За ініціативою Обласної державної адміністрації 
більша частина місцевого керівництва напередодні 
парламентських перегонів була призначена за озна-
кою належності до пропрезидентського кола.

За результатами виборчих перегонів 2006 р. Хар-
ківська область увійшла до переліку регіонів, де без-
умовним переможцем стала Партія регіонів (далі — 
ПР). Сюрпризом виборів стала несподівано висока 
кількість голосів, набраних партією «Відродження» в 
Лозівському районі та Люботині, та партією «Віче» у 
м. Харкові. Успіх «Віче» може пояснюватись вдалим 
акцентуванням на проблематиці «середнього класу», 
яка у м. Харкові стає дедалі актуальнішою. Успіх «Від-
родження» у Лозівському районі та Люботині можна 
пояснити концентрацією її електорату у цих районах 
(сім’ї залізничників і т. ін.). Також доволі високу кіль-
кість голосів на виборах у харківському регіоні на-
брав Блок Юлії Тимошенко (далі — БЮТ).

Партія регіонів 54

Блок Юлії Тимошенко 14

Блок Володимира Шумілкіна — 
За Харків

8

Наша Україна 6

Віче 5

Комуністична партія України 5

позафракційні 8

Партія регіонів 83 

Блок Юлії Тимошенко 21

Наша Україна 12

Комуністична партія України 10

Відродження 7

Віче 7

Слобожанський вибір 7

позафракційні 3
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51,70 % 12,68 % 5,91 % 4,56 % 4,33 % 3,09 %

Таблиця 1.
Вибори до Верховної ради по 

Харківській області

Р
ад

и

К
іл

ьк
іс

ть
 м

ан
д

ат
ів

П
Р

Б
Ю

Т

Н
У

Б
ло

к 
В

. Ш
ум

іл
кі

н
а

К
П

У

Б
ло

к
Н

. В
іт

р
е

н
ко

В
іч

е

В
ід

р
о

д
ж

е
н

н
я

Обласна
рада

150 83 21 12 — 10 10 7 7

Міська
рада

100 54 14 6
8

5 8 5 —

Таблиця 2.
Вибори до обласної та міської 

рад (кількість мандатів
 у партій)
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Таблиця 5.
Порівняльні результати лівих партій на Харківщині

Нові результати виборів свідчать про зменшення 
прихильників традиційних «лівих» в області, а з ін-
шого боку — про досить високу активність «нових 
прагматичних» партій, які вдало грають на місцевому 
патріотизмі та риториці «здорового глузду». Таким 
чином, традиційні «ліві» партії виявилися спадним 
електоральним трендом, а нішові цільові міноритарні 
партійні проекти з певними чіткими електоральними 
сегментами («Віче» — інтелігенція та малий бізнес; 
«Відродження» — робітники «Укрзалізниці»; Блок 
Вітренко — ностальганти за часами СРСР) — висхід-
ним трендом. 

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД

У Харківському регіоні спостерігається політичне 
протистояння між прихильниками Партії регіонів, які 
представлені більшістю в обласній та міській радах (а 
також користуються підтримкою Кабміну), і прихиль-
никами НСНУ та БЮТ (мають підтримку Секретаріату 
Президента і губернаторської вертикалі влади). За-
гибель народного депутата України, колишнього го-
лови обласної державної адміністрації, впливового 
політика Євгена Кушнарьова (січень 2007 р.) певним 
чином пом’якшила ці протиріччя (Є. Кушнарьов був 
прихильником лінії жорсткої боротьби з пропрези-
дентськими силами).

У регіоні змінилося співвідношення політичних 
сил. Після того, як Партія регіонів на виборах 2006 р. 
набрала більшість і у міськраді, і в облраді, для неї 
відкрилася формалізована можливість розгорнути 
наступ на пропрезидентські сили. Зокрема радика-
лізувалися конфлікти та протистояння між міським 
головою, колишнім членом СДПУ (о) та депутатом 
Верховної Ради Михайлом Добкіним, головою об-
ласної ради, колишнім депутатом двох скликань 
Верховної Ради Василем Салигіним з одного боку, 
та головою Харківської облдержадміністрації, ке-
рівником обласного осередку НСНУ Арсеном Ава-
ковим — з іншого. У листопаді минулого року під час 
відвідин Харківщини Президентом вдалося досягти 
формального компромісу між ними. Незважаючи на 
ці домовленості, «регіонали» знову розпочали наступ 
на представників пропрезидентських сил. Головною 
мішенню та напрямом для активних дій «регіоналів» 
є обласна державна адміністрація на чолі з принци-
пово неприйнятним для них А. Аваковим.

Зокрема вже в червні 2006 р. голові облдержад-
міністрації А. Авакову було висловлено недовіру, яку 
можна визначити як акт політичної помсти. Таке рі-
шення депутатів обласної ради було прогнозованим, 
оскільки більшість у місцевому парламенті належить 
Партії регіонів, яка намагається продемонструвати 

Партія 2002 рік 2006 рік

КПУ 20,21 % 4,56 %

СПУ 7,44 % 2,74 %

Блок Н. Вітренко 3,24 % 4,33 %

свою «реальну» владу і створити для себе комфортні 
умови для існування. Рупором та рушійною силою 
цієї позиції був народний депутат Євген Кушнарьов, 
який неодноразово наголошував на тому, що буде 
домагатися призначення на цю посаду кандидатури 
від ПР як сили, котра отримала найбільшу підтримку 
виборців у Харківській області на минулих виборах. 
Політрада Харківського обласного відділення ПР 
оприлюднила заяву, в якій схвалюються дії фрак-
ції ПР в облраді щодо висловлення недовіри голові 
облдерж адміністрації Арсену Авакову. Саме голо-
сування (3 червня 2006 р.) проходило з численними 
грубими порушеннями, які дали губернатору сер-
йозні аргументи для звернення до суду та суспіль-
ної думки. Зокрема, голова облдержадміністрації не 
виключав можливості розгляду на сесії ВРУ питання 
про розпуск Харківської облради через неоднора-
зове порушення Конституції та законів України.

Отже, своїми діями обласна фракція ПР проде-
монструвала чітку партійну дисципліну, виконуючи 
вказівки центру, не зважаючи при цьому на правовий 
бік вирішення питання.

Окрім цього, розгорнувся наступ на команду 
Арсена Авакова, зокрема на його заступника, 
колишньо го мера м. Миргорода, голови обласного 
осередку Народного Руху України Володимира Тре-
тецького. У лютому 2007 р. В. Салигін заявив, що 
найближчим часом В. Третецький буде знятий з по-
сади заступника голови Харківської облдержадмі-
ністрації. За словами В. Салигіна, В. Третецький 
приділяв недостатньо уваги сфері медицини та куль-
тури у Харківській області. Однак для Авакова В. Тре-
тецький був важливим як «останній бастіон» впливу 
в області. Для Салигіна ініціювання відставки В. Тре-
тецького також було принциповим питанням. Таким 
чином, голова облради намагався ствердити себе як 
єдиновладного керівника області. 

Голова Харківської обласної державної адміні-
страції (далі — ХОДА) почав радикалізувати свої дії, 
заявивши на початку лютого 2007 р. про намір ініці-
ювати відставку секретаря міськради, колишнього 
прихильника НСНУ, а тепер члена ПР Геннадія Кер-
неса. Окрім цього, Аваков закликав харків’ян не пла-
тити за новими тарифами. 

Помітно, що, радикалізуючи свої дії щодо відсто-
ронення А. Авакова, міський голова активно намага-
ється позиціонувати себе «регіональним лідером». 
Послідовно та технічно ця мета протягом року реа-
лізовувалася через побудову взаємодії М. Добкіна з 
міською радою. Безумовно, те, що зі 100 депутатів 
міськради 54 є «регіоналами», тобто однопартійцями 
міського голови, зіграло для нього необхідну роль 
підтримки на стадії «входження на посаду». Але сьо-
годні фактично вже досягнутий ефект, швидше за все 
неочікуваний, у тому числі й місцевою верхівкою ПР, 
що Харківська міська рада «заковпачена» під повний 
контроль міського голови. Опозиція діям М. Добкіна 
(НСНУ та частково БЮТ) настільки малочисельна, що 
фактично не може впливати на прийняття рішень, ви-
гідних особисто голові міськради та ПР.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ «ЦЕНТР  — 
РЕГІОН»

Протистояння між проурядовими та опозицій-
ними партіями на державному рівні відбивається у 
протистоянні на регіональному рівні. При цьому про-
тидіючі регіональні сили неприховано розраховують 
на підтримку загальнодержавних органів, контрольо-
ваних їхніми однопартійцями. Наприклад, представ-
ник Партії регіонів, голова Харківської облради В. Са-
лигін радиться з Кабміном щодо призначення нових 
кадрів. Кабмін у свою чергу підтримав дії Харківської 
облради з приводу висунення недовіри губернатору 
А. Авакову. Були здійснені неодноразові спроби до-
могтися від Президента зняття з посади А. Авакова. 
У свою чергу Секретаріат Президента в ситуації 
жорстокого наступу на свого представника зайняв 
позицію повної підтримки А. Авакова, який тепер 
виступає як «останній бастіон» для Президента. Як 
результат — лінія взаємовідносин між регіональною 
держадміністрацією та центральним урядом офор-
милася за конфронтаційним типом: Кабмін фак-
тично ігнорує губернатора та надає підтримку голові 
Харківської облради В. Салигіну та міському голові 
М. Добкіну. Крім цього, на взаємовідносини між цент-
ром та Харківським регіоном впливає ще одна лінія 
протистояння — між опозиційними силами (у центрі) 
та міською владою. Її тогорічний найрезонансніший 
вияв — звинувачення у корупції ще чинного тоді міні-
стра МВС Юрія Луценка на адресу мера та секретаря 
Харківської міськради. 

Конфлікт мав продовження в березні 2007 р., коли 
лідер «Народної самооборони» Юрій Луценко та де-
путат ВР України Микола Катеринчук відвідали Харків 
для проведення мітингу громадського руху «Народна 
самооборона» на площі Свободи. Виконком Харківсь-
кої міськради звернувся із позовом про заборону 
проведення мітингу. Дзержинський районний суд за-
боронив підготовку до мітингу, а також розміщення 
рекламних і агітаційних повідомлень про його про-
ведення. За даними прес-служби «народних само-
оборонців», однією з підстав такого рішення суду 
була проблема прибирання сміття на площі після мі-
тингу. Прихильники Юрія Луценка вирішили змінити 
тактику і замаскували акцію Юрія Луценка під зустріч 
народних депутатів із виборцями. Вночі 16 березня 
«нашоукраїнці» Микола Катеринчук та Давид Жванія 
отримали рішення комісії виконкому міськради про 
проведення зустрічі з виборцями на площі Рози Люк-
сембург.

Активно перешкоджав проведенню акції секре-
тар міськради Г. Кернес. Він публічно назвав за-
плановану Ю. Луценком акцію «другим Майданом», 
наголошуючи, що цього у м. Харкові не буде. Г. Кер-
нес став своєрідним глашатаєм конфлікту «міська 
влада — Юрій Луценко». Фактично, поведінка Г. Кер-
неса значно підігріла суспільну цікавість до «Народ-
ної самооборони». 

Ще однією ознакою на лінії протистояння між 
місцевою владою та президентською вертикаллю є 
розгортання депутатами-регіоналами обласної ради 
справжньої «мовної війни», яка набула статусу полі-
тичного питання. Демарш підхопили районні ради в 

області і почали приймати рішення про надання ро-
сійській мові статусу регіональної та висловлення не-
довіри головам райдержадміністрацій, що не є чле-
нами ПР (Дворічанська, Вовчанська, Дергачівська).

Рішення Харківської міськради та облради про 
надання російській мові статусу регіональної є не-
правомірними з погляду перевищення місцевими ра-
дами своїх повноважень. Суперечливі з юридичного 
погляду рішення низки місцевих рад надати російсь-
кій мові статус регіональної призводять до нарос-
тання конфлікту між регіональними відцентровими 
тенденціями та загальнонаціональними консоліда-
ційними практиками.

Зв’язок народних депутатів Верховної ради 
(представників Харківського регіону) зі своїми ви-
борцями можна охарактеризувати як незадовільний. 
Робота громадських приймалень, прес-конференції, 
Інтернет-форуми не виконують більшої частини своїх 
функцій (часто вони просто відсутні). Обговорення 
актуальних проблем, як правило, має спекулятивний 
характер (для підняття власного рейтингу та «обли-
вання брудом» конкурентів). 

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ

Політичні еліти харківського регіону характери-
зуються деконсолідованим станом і значним рівнем 
конфліктності. Політичне протистояння між прихиль-
никами ПР, які представлені більшістю в обласній та 
міській радах, і прихильниками НСНУ та БЮТ перехо-
дить вже в «хронічну форму». Загибель Євгена Куш-
нарьова певним чином пом’якшила ці протиріччя, 
але не зняла їх.

На теперішньому етапі свого розвитку харківський 
політикум переживає процес активного переформату-
вання впливу всередині елітних груп. Голова облас ної 
державної адміністрації Арсен Аваков поступово втра-
чає свої позиції. Його оточення під тиском «регіона лів» 
переживає кадрову чистку. Щоправда, це може бути 
вигідно й для Авакова, який, не несучи відповідаль-
ності за звільнення, обновить своє оточення.

Більш активно став позиціонувати себе Олександр 
Фельдман (народний депутат України, голова місце-
вого осередку Блоку Юлії Тимошенко). З одного боку, 
у відкритому листі він публічно виступив з критикою 
дій місцевої влади, наголошуючи на її роз’єднаності 
та суперечливій політиці. Більше того, тоді ж Фельд-
ман виступив ініціатором створення «Гро мадсь кої 
міськради», в рамках роботи якої заплановані розроб-
лення та втілення програми конкурентного розвитку 
Харківщини. Таким чином, Фельдман також демонст-
рує свої претензії на місце «регіонального лідера», 
який може стати альтернативою чинній владі. 

З іншого боку, проведення референдуму про від-
ставку міського голови Фельдман вважає безпер-
спективним. Оглядачі оцінили цю заяву як приховану 
підтримку першого з боку другого, як очевидну пе-
ревагу бізнесового прагматизму лідера місцевого 
осередку БЮТ над політичним. Відомо, що міського 
голову Михайла Добкіна, народного депутата Олек-
сандра Фельдмана, голову обласної ради В. Сали-
гіна та секретаря міської ради Г. Кернеса пов’язують 
давні дружні стосунки та бізнесові зв’язки. Таким 
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чином, представники різних елітних, провладних та 
опозиційних груп демонструють схильність до про-
дуктивного політичного співробітництва, заснова-
ного на ґрунті власних біснес-інтересів (своєрідний 
«пакт» або змова еліт на регіональному полі). 

На обласному та міському рівнях основні елітні 
гравці виступають не стільки як представники різних 
політичних сил, скільки як місцеві магнати, бізнес 
яких взаємопов’язаний та взаємозалежний. Така си-
туація цілком закономірна для регіону, враховуючи 
його економічну потужність. Як результат, взаємовід-
носини «Фельдман — Добкін» не є калькою взаємо-
відносин «БЮТ — ПР». Елітна група, яка позиціонує 
себе як політичного представника БЮТ у регіоні, 
фактично не є провідником впливу цієї політичної 
сили. Будучи пов’язаною з місцевою владою, вона 
розглядає політику насамперед як суперліквідний 
бізнес, захоплюючись боротьбою за завоювання но-
вих та збереження старих економічних преференцій.

У Харківській області створюється тенденція, 
коли керівниками політичних структур стають фігури, 
що представляють верхівку тієї або іншої адміністра-
тивної номенклатури: ПР — В. Салигін, М. Добкін, 
НСНУ — А. Аваков, Я. Ющенко, БЮТ — О. Фельдман, 
СПУ — О. Суботін, «Відродження» — В. Остапчук, 
«Собор» — О. Шаповал, НБЛ — А. Гиршфельд, С. Ко-
сінов, ПЗУ — А. Антонов.

Загальне управління партійною роботою здій-
снюється з Києва і містить директивну форму керів-
ництва обласними організаціями. Такий підхід вбиває 
ініціативу місцевих партійних структур і не враховує 
існуючий місцевий партійний конформізм.

Найбільш активними в регіоні сьогодні є партії, 
що мають стабільну фінансову підтримку (ПР, БЮТ, 
НСНУ) та ідеологічну самоідентифікацію (КПУ). Всі 
інші мають внаслідок різних причин скоріше вірту-
альні структури та авторитет передвиборчих проек-
тів (Відродження, Віче, ПЗУ).

Протягом останніх трьох років ПР в регіоні пре-
зентував депутат Верховної Ради, екс-губернатор 
Харківської області Василь Потапов, а міську органі-
зацію — В. Петросов. Під час президентської кампанії 
й до своєї загибелі загальне кураторство здійснював 
Євген Кушнарьов. Номінальним представником ПР в 
області зараз є В. Салигін, а в м. Харкові — депутат 
Обласної ради Любов Чуб.

Керівництво НСНУ в області виконує Я. Ющенко, 
а реально — губернатор А. Аваков. Керівництво НРУ 
та РУХу в області здійснює колишній заступник гу-
бернатора В. Третецький.

Обласна партійна організація БЮТ реально ке-
рована О. Фельдманом, який залучив до лав партії 
низку громадських об’єднань національно-культур-
ного спрямування.

Керівництво КПУ в регіоні реально здійснює де-
путат Верховної Ради, партійний функціонер Алла 
Олександрівська. Формально в обкомі КПУ роботу 
по напрямках курують колишні депутати парламенту.

Після розколу обласної організації СПУ куратор-
ство очолив колишній керівник «Мега-банку», те-
перішній виконуючий обов’язки директора «Турбо-
атому» Олександр Суботін.

Інші обласні партійні осередки (ПСПУ, Віче, ПЗУ, 
Партія «За Союз») фактично керовані з центру. 

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

Станом на 1 лютого 2007 р. управлінням юстиції 
в області зареєстровано 127 обласних організацій 
політичних партій (регіональні партії не працюють) із 
138, що існують в Україні, та 1 290 громадських ор-
ганізацій. 

Кількість членів найбільш впливових обласних 
партійних організацій, за інформацією обласного 
управління юстиції, районних державних адміні-
страцій, а також на підставі заяв партійних ліде-
рів, становить: Партії регіонів — близько 77,5 тис. 
осіб, Політичної партії Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» — 20 тис. осіб, Народної партії Укра-
їни — 20 тис. осіб, Партії промисловців та підприєм-
ців України — 16 тис. осіб, Народного союзу «Наша 
Україна» (НСНУ) — 12 тис. осіб, Соціалістичної партії 
України (СПУ) — 12 тис. осіб, Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної) (СДПУ(о)) — 10 тис. осіб, 
Народно-демократичної партії України (НДП) — 7 тис. 
осіб, Комуністичної партії України (КПУ) — 5 тис. осіб, 
Партії «Реформи і порядок» — до 2 тис. осіб, Укра-
їнської народної партії (УНП) — понад 2,5 тис. осіб. 
Загальна чисельність членів всіх політичних партій у 
Харківському регіоні становить понад 360 тис. осіб.

Протягом останніх шести місяців в області сут-
тєво зменшилася кількість членів Народної партії, 
Народно-демократичної партії, Соціал-демократич-
ної партії (об’єднаної), які ще в недалекому мину-
лому були найчисельнішими партіями регіону. Після 
бурхливого зростання під час парламентських вибо-
рів призупинилося також і зростання кількості членів 
у Партії регіонів, основними джерелами поповнення 
якої були перелічені вище партії. Аналогічний процес 
характерний і для НСНУ, що великою мірою поясню-
ється невизначеністю цієї партії зі своїм політичним 
майбутнім. Позитивну динаміку зростання кількості 
членів має в регіоні Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина».

Упродовж останнього року найбільш помітними в 
суспільно-політичному житті області були обласні ор-
ганізації Партії регіонів, Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина», Соціалістичної партії України. Саме ці 
партії як на регіональному, так і національному рів-
нях, мають сильних та авторитетних лідерів, розгалу-
жену партійну структуру і фінансову підтримку. Інші ж 
партії, за умови відсутності консолідованої політики 
центральних партійних організацій, на місцевому 
рівні підтримували різні рішення, які узгоджувалися 
з їхніми особистими або бізнес-інтересами та відпо-
відно вступали у різні ситуативні коаліції.

Прийняття Верховною радою України Закону 
України «Про імперативний мандат у місцевих ра-
дах» (січень 2007 р.), значно «дисциплінувало» фрак-
ції БЮТ у місцевих радах на Харківщині, особливо в 
міській раді м. Харкова. 

Незабаром, у лютому 2007 р., у місцевих радах 
Харківської області відбулося об’єднання фракцій 
БЮТ та «Нашої України». Тоді ж народний депутат 
України, голова обласної організації БЮТ О. Фельд-
ман презентував журналістам проект громадської 
ініціативи «Громадська міськрада» експертно-кон-
сультативної ради, у рамках якої БЮТ анонсував 
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намір об’єднати лідерів громадських організацій 
(далі — ГО), відомих харків’ян, лідерів партій та екс-
пертів. Завдання громадської мерії — давати ци-
вільну та експертну оцінку політиці місцевої влади, 
розробляти рекомендації й законодавчі ініціативи з 
подальшим внесенням на розгляд міської влади. Її 
першочергові ініціативи — розгляд питання про зни-
ження вартості житлово-комунальних послуг (далі — 
ЖКП), підтримка різних форм самоорганізації гро-
мадян, розроблення програми розвитку економіки 
регіону й міста. 

З огляду на жорстко негативну оцінку діяльності 
керівництва Харківської міської ради з боку Ю. Тимо-
шенко та підписану угоду між керівниками БЮТ та 
«Нашої України» про координацію дій, фракція БЮТ 
у міськраді підтримала 21 лютого вимоги «Нашої 
України» щодо зменшення тарифів на ЖКП у місті та 
відставку секретаря міської ради Г. Кернеса. Най-
цікавіше в цій ситуації те, що ще донедавна вельми 
важко було уявити лідера обласної організації «Бать-
ківщина», народного депутата України О. Фельдмана 
і голову міської організації «Батьківщина», лідера 
фракції БЮТ у міській раді Сергія Сьомочкіна в «жор-
сткій» опозиції до мера М. Добкіна. Бізнес-інтереси 
групи підприємців з БЮТ настільки інкорпоровані до 
структур міста, що подібна позиція БЮТ була майже 
неможливою, але прийняття «Закону про імператив-
ний мандат у місцевих радах» значно скорегувало 
ситуацію.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА

Якщо попередня обласна влада протягом ос-
танньо го року акцентувала увагу передусім на пи-
тання забезпечення сталого економічного та по-
слідовного політичного розвитку регіону, то ново-
обрана відрізнялася в цьому сенсі набагато більшою 
активністю. Надзвичайною широтою відзначається і 
реєстр проблем, які вона активувала та на яких фоку-
сувала власну та суспільну увагу — від регіонального 
статусу російської мови до реформи ЖКГ та відносин 
місцевої влади із бізнес-структурами (питання забу-
дови міста, кіоскової торгівлі тощо). 

Стан російської мови в Харківському регіоні за-
лишається однією зі стрижневих проблем, яку міська 
влада фактично як естафетну паличку перехопила 
у попередниці. Початок проблемі було покладено 
напередодні минулорічних виборів, коли міський 
голова Владимир Шумілкін (колишній керівник об-
ласного осередку Народно-демократичної партії та 
член НСНУ) з метою залучення російськомовного 
електорату на свій бік, ініціював у міськраді голосу-
вання щодо надання російській мові статусу регіо-
нальної у м. Харкові. Після цього вказану тему почала 
надзвичайно активно і з більшою результативністю 
використовувати Партія регіонів. Додаткового на-
пруження ситуація набула у зв’язку з політичними 
спекуляціями та вільним тлумаченням положень «Єв-
ропейської хартії регіональних мов і мов меншин», 
із посиланням на яку розпочалася скоординована 
акція проголошення російської мови регіональною. 

У червні 2006 р. Харківська облрада прийняла рі-
шення № 10-V «О реализации конституционных га-
рантий на свободное использование русского языка 
в Харьковской области и содействии выполнению 
обязательств Украины относительно реализации 
норм Европейской хартии региональных языков или 
языков национальных меньшинств», яким російська 
мова визнана регіональною у всій Харківській об-
ласті. Після рішень судів на користь надання російсь-
кій мові статусу регіональної обласна рада почала 
розробляти комплекс дій щодо розвитку російської 
мови у Харківському регіоні. Зокрема у бюджет об-
ласті закладені витрати щодо проведення дій з по-
пуляризації та поширення російської культури (сума 
витрат становить 410 тис. грн).

Інший край діапазону проблем, акцентованих 
владою, займають комунальні платежі. Одразу після 
виборів міський голова М. Добкін неодноразово ро-
бив заяви, що комунальні платежі у м. Харкові під-
вищуватися не будуть (це було одним із пунктів його 
передвиборчої програми). Після того, як підвищення 
відбулося (з ініціативи міської влади), він намага-
ється дистанціюватися від цієї проблеми.

Влітку 2006 р. міська влада презентувала проект 
під гучною назвою «національний пілотний проект 
кардинального реформування ЖКГ», автор якої — 
московська консалтингова компанія «OXS», яка роз-
робляла концепцію реформування ЖКГ одного з ра-
йонів російської столиці. При цьому харківська міська 
влада не проводила тендер на розробку проекту 
реформування ЖКГ, компанія «OXS» була обрана як 
«авторитетна організація у цій сфері». У Москві цей 
проект розраховували на 8 років. У Харкові, на думку 
представників російської компанії, за рахунок адмін-
ресурсу (оскільки ініціатива реформувати ЖКГ йде 
від влади) проект буде реалізовано за 4 роки. Компа-
нія «OXS» озвучила власний намір створити Єдиний 
інформаційно-розрахунковий центр. Але в місті вже є 
ЄРЦ «Мегабанку», директор якого у відповідь заявив 
про намір подати до суду на міську владу за підрив 
ділової репутації. На організацію ЄРЦ «Мегабанк» ви-
тратив більше трьох років та 2 млн дол. США. На сьо-
годні створення подібної структури може обійтися 
міському бюджету у 5 млн дол. США.

З усього комплексу соціальних проблем, які є бо-
лючими для мешканців міста та області (зарплатня, 
освіта, охорона здоров’я, екологія тощо), місцева 
влада основну увагу сконцентрувала на медицині. 
«Батьки міста» навіть оголосили 2007 р. роком ме-
дицини. При цьому структурних реформ не запро-
поновано навіть у планах, а вся технологія вирішення 
проблем зводиться до накачування грошей до галузі 
із розрахунком на перспективний ефект, що форму-
люється у вигляді «щоб Харків знову став медичною 
столицею України».

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

Останнім часом у Харківському регіоні (і у м. Хар-
ків зокрема) значно погіршується ситуація з відкри-
тістю влади. Рішення міської влади все більше при-
ймаються у «закритому режимі» (часто навіть одно-
осібно секретарем міськради Г. Кернесом), доступ 
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до них жодним чином не надається, скарги громадсь-
кості (наприклад, з приводу прийнятих міськрадою 
рішень) ігноруються. Особливо болючою стає про-
блема ЖКГ. Наприклад, населенню Харкова так і не 
були надані розрахунки, які б обґрунтували кількара-
зове збільшення комунальної платні.

Практично всі сесії міськради супроводжуються 
акціями протесту. Особливу роль у них відіграє го-
лова громадської організації «Міська варта» та спів-
власник Торговельного дому «Таргет» Владислав 
Протас. Громадське об’єднання вимагає від міської 
влади мораторію на підвищення цін на ЖКГ, ініціює 
кампанію з проведення загальноміського референ-
думу про відставку Харківського міського голови 
М. Добкіна та депутатського корпусу Харківської 
міськради. Всі звернення громадської організації 
«Міська варта» були міською владою або проігноро-
вані, або спричинили негативну реакцію. Наприклад, 
ініціативи з проведення референдуму про відставку 
Харківського міського голови М. Добкіна міської вла-
дою відверто зриваються або саботуються.

Згідно з моніторингом дотримання прав людини 
в Харківській області, проведеним Харківською пра-
возахисною групою та громадсько-інформаційним 
центром «Всесвіт» за підтримки міжнародного фонду 
«Відродження» та посольства США в Україні, біль-
шість порушень в області пов’язано з діяльністю або 
бездіяльністю місцевої влади. Найбільш закритою 
структурою в області визнана прокуратура. У Харкові 
систематично порушуються права на свободу ві-
росповідання, свободу підприємницької діяльності, 
свободу мирних зібрань та акцій. Також порушується 
право громадян на доступ до інформації, яка знахо-
диться в розпорядженні органів влади. 

Краще від усіх держорганів у Харкові інформує 
про свою діяльність Харківська облдержадміністра-
ція. Механізм інформування облдержадміністрацією 
населення про свою діяльність включає проведення 
прес-конференцій (передусім з болючих проблем 
регіону), висвітлення роботи облдержадміністрації 
та губернатора А. Авакова у ЗМІ (у тому числі регу-
лярні особисті пояснення А. Авакова на регіональних 
каналах про виконану роботу), наявність та оновлю-
ваність Інтернет-сторінки облдержадміністрації, ро-
бота в приймальнях з громадянами. 

Усе перелічене майже не спостерігається у ді-
яльності міськради (є навіть проблеми з Інтернет-
сторінкою). Більше того, використання механізмів 
інформування населення про діяльність органів 
місцевої влади з боку міської ради та її керівництва 
викликають у ЗМІ та громадськості широке занепо-
коєння. Ті ЗМІ, які не підтримують дії міського голови 
М. Добкіна (або ширше — Партії регіонів), зазна-
ють різних перешкод (не допускаються на засідання 
міськради, мають труднощі з акредитацією). Апогеєм 
демонстративно протиправної поведінки у галузі ін-
формаційної закритості міської влади стало позбав-
лення журналістів акредитації з боку прес-служби 
міськради за начебто наполегливу дезінформацію та 
тенденційність у висвітленні діяльності Харківської 
міської ради.

КОРУПЦІЯ

Вияви хабарництва та корупційні справи протя-
гом останнього року перетворилися на незмінний 
шлейф діяльності місцевої влади. 

Наприкінці листопада 2006 р. спалахнув перший 
відкритий та гучний корупційний скандал: харківські 
правоохоронці затримали керівника міського управ-
ління квартирного обліку Геннадія Бакаляра при 
отриманні хабара (38 тис. грн.). 

Міська влада відреагувала миттєво, але не в тому 
напрямку, на який розраховувала громадськість. 
Міський голова М. Добкін та секретар міськради 
Г. Кернес заявили, що дії міліції пов’язані з заявою 
вже екс-міністра МВС Юрія Луценка у парламенті 
(30 листопада Ю. Луценко заявив, що має інформа-
цію про зафіксовані хабарі для передачі секретарю 
харківської міськради на 300 тис. грн.). М. Добкін та 
Г. Кернес наголосили, що затримання Г. Бакаляра — 
це міліцейська провокація. 

Фактично дії міської влади в руслі розгляду та 
реагування на ситуацію навколо Г. Бакаляра лише 
підтвердили думку громади про надзвичайний стан 
корумпованості галузей землевідведення та надання 
житла у місті. 

Корупційні дії спостерігачі відстежили й у жит-
лово-комунальному господарстві регіону. Ще за 
минулої влади важливе стратегічне підприємство 
мегаполісу «Вода» оголосило про відкритий кон-
курс з метою залучення іноземних інвесторів. Про 
готовність вкласти кошти у харківський водопро-
від заявили відразу три іноземні компанії — ро-
сійська «Росводоканал», німецька «Берлін-вас-
сер» та австрійська «Амі-вотер». Попередній 
генеральний директор комунального підприєм-
ства «Вода» Валерій Петросов (депутат Верхо-
вної Ради V скликання, колишній голова міського 
осередку ПР) наполягав, що найбільш прийнят-
ним варіантом для Харкова буде авторитетна ав-
стрійська фірма. Напередодні виборів у березні 
2006 р. КП «Вода» та холдингова компанія «Амі-во-
тер» підписали меморандум про співробітництво. 
Угода передбачала, що вже у 2006 р. австрійці на-
дадуть Харкову 25 млн дол. для проведення міжна-
родного аудиту та юридично оформлять входження 
основних кредитів у розмірі 500 млн дол. Умови 
для харківської сторони були досить сприятливі — 
громада передавала водопровід у довгострокову 
оренду на 30 років з подальшим поверненням його 
у власність харків’ян. Повернути свої гроші інвес-
тори планували виключно за рахунок впровадження 
енергоощадних технологій та модернізації процесу, 
не підвищуючи при цьому тарифи для населення.

Прихід новообраної влади зламав ці домовле-
ності. Після візиту М. Добкіна до Москви у статус 
майбутнього орендаря був переведений відставле-
ний раніше «Росводоканал». Останній, за яким стоять 
структури ФПГ «Альфа Груп» та російські одіозні олі-
гархи Марк Векслер та Анатолій Чубайс, має досить 
сумнівну репутацію і активно пропонував свої по-
слуги практично всім великим містам Росії, але біль-
шість з них відмовилася від такого співробітницт ва. 
Ті ж водопроводи, керівники яких погодилися на 
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співробітництво з РВК, сьогодні мають перманентні 
проблеми. 

При неприхованій (і, як припускає опозиція, не-
безкоштовній) протекції міського голови у Харків 
«Росводоканал» заходить на умовах значно гіршої 
пропозиції: оренда на 49 років з фінансуванням у 
розмірі 80 млн дол. Це рівнозначно тому, що вони 
зароблять ще 500 млн дол. на тарифах. Однак саме 
росіянам після свого обрання міським головою 
М. Добкін надав перевагу. Таким чином, місто отримало 
обіцяних інвестицій у 6 разів менше, термін оренди — 
на 19 років довше і тарифну політику, спрямовану на 
підвищення сплати населенням за послуги.

Ще одна «темна» галузь, де «засвітилася» чинна 
міська влада, — це концесіонування стратегічних ко-
мунальних підприємств міста, що завзято лобіюється 
міською Харківською радою та мером. Як підозрюють 
опоненти, не в останню чергу саме через те, про що 
попереджають міжнародні експерти зі Всесвітньо го 
банку, які стверджують, що тіньові та корупційні 
схеми є невід’ємним компонентом процесу передачі 
стратегічно важливих об’єктів у концесію. За їхніми 
ж прогнозами, при концесіонуванні на городян че-
кає неминуче погіршення якості обслуговування, ре-
монту обладнання, зростання плати за користування 
послугою та повна відсутність здорової конкуренції. 

У випадку Харкова негативні наслідки реалізації 
такого корупційного сценарію значно посилюються 
всеосяжним відстоюванням інтересів сумнівних ро-
сійських бізнес-структур. У липні 2006 р. російська 
компанія «ГАЗЕКС-Менеджмент», що пов’язана ще 
з одним відомим російським олігархом Віктором 
Вексельбергом, вже купила міську газову монополію 
«Харківміськгаз». 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

На Харківщині здійснення правосуддя фактично 
відбувається на замовлення міської влади, без до-
тримання жодних правових і конституційних норм. 
Судочинство здійснюється під безпосереднім тиском 
міського керівництва. Резонансний доказ цього — 
конфліктна ситуація, що склалася між лідером «На-
родної самооборони» Ю. Луценком, депутатом Вер-
ховної Ради України М. Катеринчуком з одного боку, 
та міським головою М. Добкіним і секретарем міськ-

ради Г. Кернесом — з іншого. Міська влада активно 
перешкоджала проведенню заявленого громадсь-
ким рухом мітингу. Дзержинський районний суд, 
до якого міська влада звернулася із позовом проти 
організатора акції, заборонив підготовку до мітингу: 
розміщення сцени на майдані Свободи, розміщення 
рекламних та агітаційних повідомлень про його про-
ведення. Рівень правової відповідальності суду де-
монструє озвучена обґрунтованість такого рішення 
«проблемою» прибирання сміття на майдані Свободи 
після мітингу. Фактично харківською судовою інстан-
цією було порушено конституційне право громадян 
на мітинги та акції. 

Дзержинський районний суд уже заробив собі 
стійку репутацію «кишенькового» суду міської влади, 
перетворившись на аналог московського Басман-
ного районного суду та київського Печерського. Рі-
шення, які приймаються Дзержинським районним 
судом, у переважній більшості є політично заангажо-
ваними.

Як виразний приклад заангажованості судової 
влади опонентами наводяться нещодавні судові 
слухання у справі щодо грудневих подій у Харкові, 
коли після мітингу проти будівництва торговельного 
комплексу по вул. Клочківській, 197 відбулися масові 
зіткнення та побиття громадян. В організації цієї ак-
ції підозрюється Г. Кернес (саме він перед побиттям 
громадян віддав наказ міліції залишити місце події). 
Всі справи на вул. Клочківській, розслідуванням яких 
займалося МВС, СБУ та прокуратура, були об’єднані 
в одну. Однак слухання у суді проходить за матеріа-
лами справи, яка була розпочата органами міліції за 
статтею «хуліганство», а не за статтею «масові за-
ворушення». На думку постраждалих, враховуючи 
те, що у побитті на вул. Клочківській постраждали 
26 осіб, котрим були нанесені тяжкі та середні ушкод-
ження, справа має розглядатися саме за статтею 
«масові заворушення». Але, як виявилося, це було 
не останнім сюрпризом судової справедливості. Рі-
шенням суду, до якого ні потерпілі, ні їхні адвокати не 
отримали повістку, затримані були звільнені під під-
писку про невиїзд.

Як скандальне та антисуспільне було сприйнято 
ЗМІ та громадською думкою рішення Червоноза-
водського суду Харкова про скасування порушення 
карної справи проти Г. Бакаляра, що став фігурантом 
резонансної корупційної справи.
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ВИСНОВКИ

Парламентські вибори 2006 р. переформатували 
представницьку владу Харківського регіону. За їх-
німи результатами безумовним переможцем стала 
Партія регіонів. Як друга політична сила у Харківській 
області затвердився БЮТ, що зміг посилити власні 
позиції як за рахунок прибічників СПУ та НСНУ, так і 
за рахунок центристських політичних сил.

Інституційні центри прийняття рішень у Харківсь-
кому регіоні змістилися до міськради та облради, які 
завдяки великій кількості голосів, отриманих Пар-
тією регіонів на останніх виборах, перебувають під 
її впливом. Вплив губернатора А. Авакова фактично 
зні вельовано. Органи виконавчої влади (передусім 
силові структури) також потрапили під значний вплив 
ПР. Можна дійти загального висновку про неминуче 
подальше посилення проурядових сил у регіоні. Та-
кож можна припустити, що дострокові вибори мо-
жуть змінити ситуацію.

Народні депутати харківського регіону майже не 
прислухаються до думки мешканців регіону та не-
ефективно розв’язують регіональні проблеми (мож-
ливо, робиться ставка на «розкрутку» на наступних 
виборах таких спекулятивних тем, як статус російсь-
кої мови, НАТО, дружні відносини з РФ тощо). У ці-
лому взаємовідносини між центром (Київ) та регіо-
ном будуються за сценарієм протистояння між про-
урядовими та опозиційними партіями, що спосте-
рігається на державному рівні, і мають конфліктний 
характер.

Політичні еліти харківського регіону перебува-
ють у стані висококонфліктного переформатування. 
Технології боротьби, що беруть на озброєння місцеві 
еліти, у регіоні переходять з економічної сфери до 
політичної і навпаки. Способи боротьби з опонен-
тами за допомогою силового захоплення бізнес-ак-
тивів стали настільки поширеними, що рейдерським 
досвідом та можливостями його застосування у суто 
політичній площині зацікавилися політичні сили, які 
настільки самовпевнені, що не переймаються влас-
ним іміджем.

Стан політичного плюралізму в області характе-
ризується спадним трендом. Деякі політичні партії 
(СДПУ (о), Партія Зелених України, Віче, СПУ тощо) 
швидко втрачають довіру електорату та зникають з 
політичного простору регіону. Звуження партійного 
спектру в області свідчить про низький рівень місце-
вого політичного плюралізму.

Найбільш актуальною та важливою, якщо орієн-
туватися на думку міськради та облради, у регіоні є 
проблема статусу російської мови. Набагато менше 
влада акцентувала увагу на проблемі ефективного 
реформування ЖКГ (у питанні реформування вона 
обмежилася нав’язуванням думки про необхідність 
здачі муніципальних комунальних підприємств у 
концесію). Проблема економічного розвитку регіону 
вдало та послідовно акцентується тільки губернато-
ром А. Аваковим. 

Харківська місцева влада демонструє недо-
статню прозорість та відкритість, підмінює поняття 
загального доступу населення до інформації про 
власну діяльність пропагандистськими заходами. 
Позбавлення міською владою акредитації представ-
ників ЗМІ є прикладом закритості та авторитарного 
стилю управління.

Корупція в Харківській області є масштабною і 
за кількістю, і за «вартістю» проявів. Її випадки на-
бувають широкого суспільного резонансу та харак-
теризуються значними суспільно-економічними 
втратами. Російські бізнес-структури, отримавши 
«зелене світло» з боку керівників міста та викорис-
товуючи корупційні змови та «тіньові» оптимізаційні 
схеми, активно опановують контрольні пакети акцій 
місцевих стратегічних підприємств (завод ФЕД, Хар-
трон, завод імені Малишева тощо) та життєво важли-
вих комунальних підприємств Харкова. 

Здійснення правосуддя у Харківському регіоні ви-
разно та предметно демонструє всі ознаки правової 
кризи, і найрельєфніша з них — неприхована підлег-
лість виконавчій владі.

За рік, що минув після останніх парламентських 
виборів, влада та політика Харківського регіону за-
знали значних змін. Майже всі вони чітко вкладаються 
в одну стрижневу тенденцію, а саме: Партія регіонів 
впевнено і неухильно перебирає максимально мож-
ливу повноту регіональної влади на себе, встановлю-
ючи контроль не лише над політико-адміністратив-
ними, але й економічними сегментами та галузями 
життя регіону. При цьому «регіонали» діють виключно 
у своїх інтересах, не орієнтуючись на специфіку міс-
цевих проблем та регіональну суспільно-політичну си-
туацію. Дії контрольованих ними владних структур, по 
суті, демонструють приклад того, яким чином органи 
місцевого самоврядування можуть реалізовувати 
власну, не обмежену правовими межами політику. 



238

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ

У розвиненому громадському суспільстві, до 
якого прямує Україна, все активніше функціонують 
об’єднання громадян. Харківська область є одним із 
найрозвинутіших регіонів країни, що позначається на 
стані громадського сектору території.

За даними ХОДА, у Харківській області в 2006 р. 
налічувалось 2 324 місцевих громадських організа-
цій, з них — 993 осередки громадських організацій 
усіх рівнів (включаючи політичні партії), легалізованих 
органами виконавчої влади та управлінь юстиції об-
ласті. Крім того, Міністерством юстиції України в об-
ласті легалізовано 21 міжнародне та 48 всеукраїнсь-
ких об’єднань громадян. На початок року на обліку 
цих організацій, включаючи 324 місцевих осередки, 
налічувалося 158,3 тис. осіб.

Якщо говорити про «громадські організації» як 
неполітичні об’єднання, то в Харківській області за-
реєстровано понад 200 громадських організацій та 
органів самоорганізації населення (з урахуванням 
районних філій). 

Але навіть формально звітують про свою діяль-
ність перед органами влади у передбаченому зако-
ном порядку лише 26 % від загальної кількості органі-
зацій (як політичних, так і неполітичних об’єднань).

До складу громадських організацій (тих, що тра-
диційно складають «третій сектор») входять дитячі, 
молодіжні, жіночі, професійні об’єднання, благодійні 
фонди, екологічні, громадські рухи, об’єднання гро-
мадян зі специфічними потребами. Слід відзначити, 
що більшість із них (понад 120) зареєстровані у місті 
Харкові і рідко поширюють діяльність на регіон у ці-
лому.

Громадські організації Харківщини можна розді-
лити на декілька груп за напрямами діяльності: пра-
возахисні, аналітичні центри, екологічні, професійні, 
а також ті, що надають соціальні послуги специфіч-
ним групам населення (інваліди, ветерани, чорно-
бильці). Серед останніх можна виділити особливі 
підгрупи — молодіжні, гендерні, національні. 

Серед найбільш стабільних та ефективно діючих 
організацій третього сектору слід назвати Харківську 
правозахисну групу (далі — ХПГ), що існує вже понад 
10 років і є однією з найвпливовіших правозахисних 
організацій України. Вона спроможна певним чином 
впливати, а іноді й тиснути на місцеву владу, зокрема 
на представників силових структур, установи охо-
рони правопорядку, військові підрозділи. В активі цієї 
організації — кілька виграних судових справ, зокрема 
дві справи в Європейському суді з прав людини. ХПГ 
також часто виступає з оцінкою політичної ситуації, 
аналізом дотримання прав людини в Україні загалом 
і в Харківському регіоні зокрема. 

Можна відзначити активну діяльність харківсь-
кого осередку Комітету виборців України, Прес-
клубу ринкових реформ, організації «Журналістська 

ініціатива», Фонду Місцевої демократії, Об’єднання 
сталих спільнот, благодійного фонду (далі — БФ) 
«Громадсь кі ініціативи», особливо за умов виборчої 
кампанії. Ці організації більш-менш регулярно про-
водять моніторинг діяльності влади та здійснюють 
аналітичну діяльність.

Серед тих організацій, які здійснюють аналітичну 
або дослідницьку діяльність, спостерігається цікава 
тенденція — деякі з них більш відомі в площині між-
народної співпраці та проектів, аніж на батьківщині. 
Тобто, працюють вони на замовлення чи в рамках 
міжнародних чи національних проектів, а регіональна 
громада або не має широкого доступу до результатів 
цих досліджень, або не звертається до них.

У рамках соціального захисту та допомоги ак-
тивно працюють обласне відділення Спілки сол-
датських матерів, обласне та міське товариства 
ветеранів Афганістану, Союз «Чорнобиль Україна», 
організація Ветеранів ВВВ, регіональне відділення 
Всеукраїнського об’єднання інвалідів. Соціально орі-
єнтовані організації часто беруть участь не в лобію-
ванні певних рішень, а у виконанні програм влади та 
місцевого самоврядування.

Наприклад, у рамках реалізації «Комплексної 
програми соціального захисту населення м. Харкова 
на 2006 рік» із 43 громадськими організаціями, які 
стали переможцями конкурсу соціальних проектів, 
укладено угоди про спільну діяльність.

Слід відзначити, що жіночі та більшість молодіж-
них рухів мало впливають на місцеву політику, зосе-
реджуючи свою діяльність на здійсненні правозахис-
них, психологічно-адаптаційних та освітніх проектів, 
більшість з яких фінансується з джерел міжнародних 
фондів. До таких організацій належать «Жінки в освіті 
та науці», Харківський центр гендерних досліджень, 
Харківська міська громадська організація «Мир жен-
щин», Харківська місцева громадська організація 
(далі – ХМГО) «Крона», ХМГО «Центр “Перспектива”», 
Харківський міській жіночий фонд, ХМГО «Берегиня», 
«Харьковский центр женских исследований (ХЦЖИ)», 
Харківська обласна організація «Молодіжне об’єд-
нання жінок України», «Навчально-методичний на-
уково-інформаційний центр» (НМНІЦ).

Молодіжні рухи гуртуються навколо таких за-
кладів вищої освіти, як організації студентського 
самоврядування (студентські парламенти Харків-
ського національного університету (далі — ХНУ) та 
Національного технічного університету «ХПІ», «Сту-
дентська спілка Національної української академії», 
Молодіжна організація Харківського національного 
економічного університету, профспілково-студент-
ські організації), або в рамках науково-професійних 
проектів (Студентське наукове товариство, Спілка 
молодих науковців, Асоціація молодих політологів 
України, ХМГО Українська асоціація молодих економіс-
тів і соціо логів). Інше крило молодіжних громадських ор-
ганізацій належить прямо або опосередковано до полі-
тичних сил — «Батьківщина Молода», ХОМО «ВМЕСТЕ» 
(БЮТ); «Разом вперед!», «Молодь регіонів України» (ПР), 
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Спілка молодих підприємців України, «Молодь Нашої 
України» (НСНУ), ХОО Української Народної Молоді, 
ХОО «Молодой Народный Рух», ХОО Молодіжного 
Націоналістичного Конгресу, «Молода «Просвіта», 
Харківська обласна молодіжна громадянська орга-
нізація «Світло», Харківська обласна молодіжна гро-
мадянська організація «Думка», громадський рух 
«Пора» також часто виступають з НСНУ.

До екологічних організацій можна віднести ор-
ганізації «Еко-форум», «Сатья», об’єднання «Еко+», 
«Зелений Харків». Вони часто привертають увагу 
влади та населення до санітарних, екологічних та со-
ціальних проблем регіону. Але стверджувати, що еко-
логічний рух на Харківщині має великий розмах, ще 
зарано — найчастіше екологічні рухи тяжіють до про-
фесійно-наукових об’єднань або існують як форми 
молодіжних рухів, не маючи широкої соціально-де-
мографічної бази та великої кількості членів.

Загалом можна сказати, що діяльність значної 
частини організацій третього сектору або швидше 
декларується, аніж є насправді, або ж має доволі 
обмежений характер, а відтак про неї відомо більше 
грантодавцям, аніж громадськості. Це пов’язано на-
самперед з особливостями фінансування організацій 
громадського сектору. Левову частку фінансування 
громадські організації в Україні отримують у формі 
коштів і майна, одержаних від приватних місцевих до-
норів — юридичних і фізичних осіб. Також донорами 
для громадських організацій виступають міжнародні 
організації та фонди або органи державної влади.

Влада не дуже переймається проблемою підго-
товки НУО як сили, що співпрацює з нею задля за-
доволення власних потреб і водночас обмежує пре-
тензії влади щодо здійснення контролю над суспіль-
ством.

Мало того, НУО мають висту пати фактичними 
лобістами суспільних інтересів у процесі ухвалення 
рішень, беручи участь у розробленні законодавчих 
актів та консультуючи представників влади щодо по-
треб тієї чи іншої суспільної групи. Фактично це є од-
ним із дуже важливих елементів політичної системи, 
яку називають демократією, і без нього ця система 
навряд чи здатна ефективно функціонувати.

Вироблення місцевої політики проходить низку 
етапів. Первинним з них, і це особливо актуалізува-
лося в зв’язку з переходом України до парламентсь ко-
президентської форми правління і пропорційної 
системи виборів, є формування партійної політики. 
Остання, як зазначалося раніше, трансформується в 
політику місцевих органів влади. Це знаходить своє 
відображення в програмі економічного і соціального 
розвитку, в підготовці і впровадженні відповідних по-
літичних рішень.

Для Харківської області притаманний не активний 
моніторинг та контроль за діями політичних партій, 
що формують органи місцевої влади або вплив на 
місцеву політику, а співпраця з політичними силами, 
які тим чи іншим чином підтримують діяльність «неза-
лежних» організацій.

Це стосується діяльності вищезгаданих молодіж-
них, жіночих, ветеранських, чорнобильських органі-
зацій. До того ж, можна стверджувати, що організації 
«Громадський контроль», «Слобожанський вибір», 
представники яких також увійшли до фракцій ПРУ в 

органах місцевого самоврядування, активно підтри-
мують цю політичну силу в розробленні та здійсненні 
місцевої політики. 

Поведінку більшості громадських організацій 
можна характеризувати як пасивну або ж активну під-
тримку дій місцевої влади, зокрема Харківської об-
ласної та міської рад, Харківського міського голови.

На окрему увагу заслуговує громадський рух 
«Міська варта» («Городской дозор»), що представ-
ляє інтереси середнього та великого капіталу, який 
не представлений у радах різного рівня і виступає 
як опозиційний до керівництва міста Харкова. Слід 
зазначити, що ця організація має достатній медіа-
ресурс (однойменний телепроект та інформацій-
ний Інтернет-портал, де й висвітлює позицію до дій 
влади), а також достатній мобілізаційний потенціал, 
що виявляється у періодичному проведенні масових 
мітингів та пікетів.

Ця організація восени 2006 р. офіційно розпочала 
процес формування ініціативних груп для збору під-
писів за проведення референдуму щодо відкликання 
мера Харкова М. Добкіна.

Діяльність цієї організації напряму пов’язана з 
постаттю В. Протаса, який виступав як її лідер у ЗМІ. 
Однак у січні 2007 р. голова правління ХОГО «Міська 
варта» Роман Касьяненко та виконавчий директор 
ХОГО «Міська варта» Анатолій Кузнєцов оприлюд-
нили заяву, згідно з якою В. Протас не є легітимним 
головою цієї організації і не має права на викорис-
тання її символіки або назви у власних інтересах. 
Таким чином, у Харкові діють дві організації під на-
звою «Міська варта»: одна позиціонує себе як ме-
діагрупа, має на логотипі знак «справжня» та веде 
більш лояльну до міського керівництва інформаційну 
політику; інша, під керівництвом В. Протаса, продов-
жує виступати з різкою критикою міської влади та 
ініціювати проведення референдуму з відкликання 
Харківсь кого міського голови.

Крім того, «Міська варта» часто звертається до 
тем конфліктних забудов, санітарного стану об’єк-
тів комунальної власності, сфери ЖКГ. Особливістю 
«Міської варти» є те, що це практично єдина фор-
мально-громадська організація, яка має широкі ка-
нали з висвітлення власних дій у ЗМІ. Це пов’язано з 
масштабними капіталовкладеннями групи «Таміра», 
одним із співвласників якої і є В. Протас.

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ ТА 
ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО

Досить популярними заходами є пікетування та 
мітинги протесту. До них вдаються майже всі опози-
ційні політичні сили та громадські організації, часто 
ситуативно об’єднуючи свої зусилля. 

Більшість демонстрацій, мітингів та пікетів відбу-
валися в першому кварталі 2006 р. — період вибор-
чої кампанії.

Але й період після виборів 2006 р. відзначився 
численними громадськими акціями проти забудови 
міста Харків — в основному проти будівництва нових 
торговельних центрів, АЗС та спорудження нових бу-
дівель серед існуючої забудови.
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Найбільш резонансною акцією стали події 
16 грудня 2006 р., коли після мітингу проти будів-
ництва торговельного комплексу по вул. Клочківсь -
кій, 197 у присутності керівників міста сталися ма-
сові сутички і побиття громадян, було знесено пар-
кан, що огороджував будмайданчик. В акції брали 
участь представники Спілки Афганців України, орга-
нізації «Разом вперед», «Молодь регіонів України», 
ХОО партії Зелених України.

Кримінальну справу за фактами подій 16 грудня 
2006 р. порушила Служба безпеки України за 
ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (органі-
зація масових заворушень, що супроводжувалися 
насильством над особою, а також активна участь у 
масових заворушеннях). Згодом кримінальні справи 
за фактами службової недбалості працівників міліції 
та хуліганства порушили прокуратура Харківської об-
ласті та Головне управління МВС України в Харківсь-
кій області. 24 січня 2007 р. прокурор Харківської 
області Василь Сінчук повідомив, що прокуратура 
припинила розслідування справи за статтею про ма-
сові заворушення, яку порушила СБУ, за відсутністю 
складу злочину. Пізніше Верховна рада України не 
змогла створити Тимчасову слідчу комісію для розслі-
дування подій 16 грудня у Харкові, але це, по суті, 
другий випадок масових заворушень в Україні за іс-
торію її незалежності.

Інша хвиля протестів, яка час від часу виникала у 
вигляді мітингів та пікетів, стосувалася підвищення та-
рифів на житлово-комунальні послуги в Харківсь кому 
регіоні після виборів 2006 р. Такі акції, починаючи з 
літа 2006 р., проводили різні політичні та громадські 
організації — регіональні осередки КПУ, ППСУ, ПЗУ, 
місцеві представники різних галузевих профспілок, 
організація «Міська варта» («Городской дозор»), яка 
й зробила цю тему однією з головних у своїй критиці 
влади. У жовтні 2006 р. цією організацією було роз-
почато рух за скликання місцевого референдуму. 
В. Протас інформував, що на розсуд харків’ян пла-
нується винести два питання: про недовіру до мера 
М. Добкіна і всього нинішнього депутатського корпусу 
Харківської міськради. Приводом для відкликання 
М. Добкіна В. Протас назвав невиконання мером 
передвиборних обіцянок, тиск на малий і середній 
бізнес і підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги.

До суто політичних подій та акцій, до яких були 
підключені громадські організації, та які мобілізу-
вали харків’ян, слід віднести відкриття чергової сесії 
Харківської міської ради 21 лютого 2007 р., на якій 
депутатами від НСНУ було зроблено спробу винести 
на розгляд питання про зняття повноважень секре-
таря Харківської міської ради з Г. Кернеса. Будівлю 
Харківської міськради пікетувало близько 2-3 тисяч 
прихильників різних політичних сил та організацій, 
частина з яких виступала на підтримку, а частина — 
проти такої ініціативи.

Також до резонансних прикладів залучення гро-
мадських організацій до політичного протистояння 
можна віднести мітинг громадського руху «Народна 
самооборона» 16 березня 2007 р., який супрово-
джувався судовою забороною проведення мітингу 
на площі Свободи у Харкові, виникнення двох про-
тилежних майданів — на одному з яких були при-

сутні прихильники «Народної самооборони», а на ін-
шому — правлячої коаліції (обласних осередків КПУ, 
СПУ, ПР), організації «Слобожанський вибір» та ПЗУ.

Отже, у Харкові помітною стає тенденція, коли 
громадські організації не привертають увагу влади 
до певних питань, що входять до їхньої компетен-
ції (як-от права жінок, молоді, дітей, незахищених 
верств населення), а самі слугують ресурсом під-
тримки для тієї чи іншої політичної сили. Ситуація 
ускладнюється тим, що Голова Харківської обласної 
державної адміністрації А. Аваков є представником 
НСНУ, а більшість Харківської обласної та міської рад 
складається з представників Партії регіонів Украї ни. 
Тому громадські організації, підтримуючи ті чи інші 
політичні сили, далеко не завжди тиснуть саме на 
компетентну владну установу або ж домагаються 
власних завдань.

Виступаючи на тому чи іншому боці в конфлікт-
них ситуаціях, що виникають у регіоні, представники 
громадських рухів зазвичай зустрічаються з чинов-
никами обласної і міської влади, передають їм свої 
заяви, залучають до цього своїх представників у де-
путатському корпусі рад різних рівнів. Але важко ска-
зати, чи відіграють такі заяви помітну роль у врегулю-
ванні конфліктів і прийнятті конкретних рішень.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Якщо говорити про інформаційну відкритість та 
доступність інформації про громадські організації 
Харківщини, то слід відзначити незначну медіаактив-
ність. Більшість НУО в області та місті не має влас-
них друкованих ЗМІ або сайтів. Ті сайти, що існують, 
часто мають презентаційний характер і не інформу-
ють про поточну діяльність організацій.

Постійною електронною активністю відрізняються 
сайти Харківської правозахисної групи та обох «Місь-
ких варт» (www.dozor.in.ua, www.dozor.kharkov.ua). Вони 
мають і власний медіаресурс, і при цьому часто ство-
рюють інформаційні приводи, що дає їм змогу по-
трапляти до поля уваги ЗМІ. Але в Харківсь кій області 
та місті громадські організації загалом не можна на-
звати активними «ньюс-мейкерами» — повідомлення 
у ЗМІ про презентацію, акцію чи діяльність тієї чи ін-
шої організації з’являється не частіше одного разу на 
два-три тижні та не є резонансними.

Інформація про адреси та телефони громад-
ських організацій оновлюється нечасто, але її можна 
знайти на деяких довідкових або інформаційних 
порталах: www.kharkiv-portal.com, www.kharkov-
city.net, www.goldenpages.com або на сайті ХОДА 
www.kharkivoda.gov.ua. Але найчастіше такі довідкові 
бази містять лише контактну інформацію, а також дані 
про керівництво, кількість членів або місію організації.

Коротку інформацію про організації, їхню місію 
або діяльність в містах чи районах області можна зна-
йти лише на порталі міста Куп’янська Харківської об-
ласті. Інші міста чи райони Харківщини слабо пред-
ставлені в електронному просторі взагалі, а будь-яку 
діяльність місцевих НУО практично неможливо поба-
чити в Інтернеті. 
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ІНШІ ФОРМИ ГРОМАДСЬКОЇ 
АКТИВНОСТІ

До традиційно активних суб’єктів громадського 
сектору належать етнічні, професійні, економічні 
об’єднання.

При Харківській облдержадміністрації існують: 
Рада представників громадських організацій націо-
нальних меншин області, Громадська колегія при 
голові обласної державної адміністрації, Координа-
ційна рада зі співробітництва з ветеранськими ор-
ганізаціями й об’єднаннями, Координаційна рада 
політичних партій, Координаційна рада козацьких 
організацій.

Про їхню впливовість судити важко, оскільки ін-
формація про їхню активність та результативність 
їхньої діяльності відсутня.

В Харківській області існує 29 офіційних етнічних 
організацій та об’єднань. До тих, які регулярно ведуть 
громадську діяльність, можна віднести Харківське об-
ласне національно-культурне товариство циган «Ро-
мен», Харківську регіональну організацію «Конгрес 
азербайджанців України», Харківське обласне на-
ціонально-культурне товариство азербайджансь ко-
української дружби «Достлуг», Вірменський та Єв-
рейський культурні центри.

До того ж, активністю в сфері етнічних організа-
цій відзначається Асоціація національно-культурних 
об’єднань України, яку очолює О. Фельдман.

Слід зауважити, що етнічні організації не так часто 
виступають на підтримку тих чи інших політичних сил, 
їхня діяльність має швидше культурно-просвітниць-
кий характер. Серед їхніх акцій, які набувають сус-
пільного резонансу та відображаються у міських ЗМІ, 
найчастіше зустрічається організація Днів або Тижнів 
культури, вистав, експозицій. В умовах відсутності 
гострих етнічних конфліктів в регіоні можна ствер-
джувати, що діяльність цих організацій спрямована 
на підтримку національно-культурного розвитку пев-
них етнічних спільнот, а не на гостре відстоювання 
їхніх інтересів перед владою.

Окремою групою серед національних об’єднань є 
проросійські рухи та організації. Факт того, що Харків 
є прикордонним регіоном, та масове використання 
російської мови зумовлюють те, що проросійськи 
налаштовані організації мають культурний та полі-
тичний вплив. Прикладом є Харківське обласне гро-
мадське об’єднання «За культурно-языковое равно-
правие», що виникло у 2000 р., яке разом з партіями 
«Русский блок» та «Русско-украинский союз» нама-
галися брати участь у виборах до представницьких 
органів влади.

Проросійські організації часто співпрацюють з 
місцевими осередками політичних партій (особливо 
з ПР) стосовно надання російській мові статусу регіо-
нальної, мають тісні зв’язки з російськими громадсь-
кими організаціями та аналітичними центрами, деякі 
з них намагаються утримувати власні ЗМІ (найчас-
тіше газети або бюлетені), інші — поширюють власні 
ідеї через міські або регіональні засоби масової ін-
формації за допомогою лідерів або активістів, серед 
яких достатня кількість журналістів, учених, виклада-
чів.

Харківська область як промислово розвинутий 
регіон повинна мати ще одну важливу ланку гро-
мадського сектору — професійні об’єднання, але за 
останні роки їхній вплив на соціально-політичні про-
цеси в регіоні значно знизився, що пов’язано з загаль-
нонаціональним становищем професійних спілок.

Прийняття основного закону, що регламентує ді-
яльність профспілок, а саме закону «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» в далеко не 
найкращій редакції стало результатом прихованого 
протистояння двох профспілкових течій — Федерації 
профспілок України (в ній деякі «традиційні» галузеві 
профспілки об’єднують адміністрацію підприємств і 
працівників) і нових незалежних профспілок, створе-
них за нових економічних умов.

Профспілки у своїй діяльності керуються нор-
мами закону «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)». Якщо слідувати цьому 
закону, то застосування такого методу економічної 
боротьби, як страйк, дуже ускладнюється, навіть 
майже зводиться нанівець. 

У законі міститься велика кількість норм, за якими 
ледве не кожен страйк можна визнати незаконним. 
Нині профспілковий осередок на підприємстві не має 
права оголосити і провести страйк. Це може зробити 
або вся галузь, або всі профспілки підприємства. Якщо 
на підприємстві діють дві профспілки, то жодна з них не 
може провести страйк самостійно, страйк можливий 
лише за умови укладення спільного договору про це. 
Тобто законом створено умови для блокування урядом 
на рівні галузі або ж адміністрацією підприємств на 
рівні підприємства діяльності реальних профспілок, яку 
багато хто з профспілкових діячів вважає ефективною 
тільки завдяки можливості страйкування. 

Крім того, регіональні професійні відділення за-
лежать від національного керівництва, яке часто бло-
кує їхній вплив чи бажання діяти в регіоні.

До того ж, профспілки не мають яскравих лідерів 
і солідарної позиції як на рівні регіону, так і на рівні 
України в цілому, а отже, вони не є настільки авто-
ритетними силами, щоб очолити робітничий рух або 
консолідувати його в єдину політичну силу і висту-
пити за створення власної політичної структури, яка 
б якісно відрізнялася від інших політичних сил і мала 
б стале позиціонування на політичному ринку. 

У Харківській області працює близько 30 спі-
лок підприємців та бізнес-асоціацій, близько 10 з 
них — активно. Серед найактивніших можна назвати 
Харківське обласне об’єднання роботодавців, Проф-
спілку підприємців, Профспілку таксистів, Союз під-
приємців Харківської області, Об’єднання підприєм-
ців «Торгова єдність».

Уже кілька років функціонує й створена ними Об-
ласна громадська рада з питань розвитку підпри-
ємництва. Однак значного впливу на діяльність міс-
цевої влади ці структури не мають. Представники 
цих об’єднань неодноразово відзначали цілковите 
ігнорування їхніх звернень та й навіть законних прав, 
особливо з боку обласної влади. Дещо краща вза-
ємодія існує між бізнес-асоціаціями і міською вла-
дою — представники підприємницьких асоціацій 
беруть участь у розробленні та запровадженні Про-
грами підтримки підприємництва, обговоренні регу-
ляторних актів.
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ВИСНОВКИ

Екстраполюючи на Харківський регіон загально-
українську тенденцію, можна сказати, що найбільш 
значущу роль у житті регіону відіграють не громадські 
організації, а політичні партії та рухи, за якими стоять 
місцеві фінансово-виробничо-медійні клани, а гро-
мадські організації фактично або не є незалежними 
від їхніх інтересів, або мають невеликий вплив на міс-
цеву політику та громадську думку.

При збереженні тенденції фінансової залежності 
від політичних партій або від бізнес-груп громадські 
організації не здатні виконувати функцію суспіль-
ного контролю та фокусування уваги на суспільних 
проблемах. При подальшому залученні громадських 
організацій як механізму політичного, а не громадсь-
кого тиску, в регіоні та Україні в цілому може бути 
втрачена одна з цих головних та специфічних функ-
цій третього сектору. 

Можна констатувати нерозвиненість механізмів 
інформування громади про діяльність та проекти не-
урядових організацій. Харківські громадські органі-
зації дуже рідко мають власні інформаційні сайти, ба-
гатотиражні видання, інформація про всю сукупність 
НУО регіону є малодоступною. Часто ці організації 
залишаються для громади невідомими, бо створю-
ються за принципами закритих акціонерних підпри-
ємств або дочірніх філій політичних партій. Внаслідок 
такої необізнаності виникає недовіра з боку громади 
до діяльності третього сектору.

При достатньо великій кількості громадських 
організацій у Харківському регіоні спостерігається 
слабка активність «третього сектора», особливо в 
районах області. Найчастіше громадські організації 
є малочисельними, недієвими чи суто формальними 
утвореннями.

Організації, що здійснюють поточну діяльність, 
можна розділити на дві великі групи — такі, що іс-

нують на гранти, і такі, що є інструментом для здій-
снення певних політичних чи бізнесових інтересів. 

Перші ведуть переважно дослідницьку, аналі-
тичну, консультативну чи просвітницьку діяльність. 
Але про широку популярність чи залучення громади 
до результатів цієї діяльності говорити складно, бо 
вона ведеться як частина загальнонаціональних чи 
міжнародних проектів або грантів і не завжди обслу-
говує специфічні інтереси громади.

Друга група є «кишеньковими НУО» для реалізації 
інтересів певних осіб чи політичних сил. Ці організа-
ції часто не мають власної місії чи позиції, а потрібні 
для демонстрації широкої підтримки політичних ідей 
чи гасел у боротьбі за владу на місцевому рівні. Ви-
бори 2006 р. утвердили практику включення керівни-
ків більш-менш відомих громадських рухів та об’єд-
нань до виборчих списків — це дає змогу нівелювати 
можливість виступів або прискіпливого контролю за 
діяльністю народних або місцевих обранців з боку та-
ких організацій і, до того ж, дає партіям громадський 
ресурс — можливість залучити специфічні групи на-
селення до електорального процесу та можливість 
впливати на їхню діяльність після виборів.

Нерозвиненість третього сектору в Харківському 
регіоні за умов загальнонизького рівня доходів на-
селення, залежності бізнесу від влади, політизації 
суспільної думки громадян призводить до слабкості 
громадських організацій та їхньої заангажованості. 
Незважаючи на це, у Харкові та області зберігається 
перспектива розвитку незалежних громадських ор-
ганізацій за умов постійного демократичного онов-
лення центральної та місцевої влад, зростання рівня 
життя населення та консолідації суспільних груп на-
вколо власних специфічних інтересів громади.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ

Увесь наявний у Харківському регіоні комплекс 
ЗМІ чітко структурується за такими критеріями: 

Державні ЗМІ (перебувають у державній влас-
ності), що існують за рахунок бюджетних коштів: 

• Телебачення: «ОТБ» або «ХОТРК»;
• Радіо: «ХОГР»;
• Преса: «Харьковские известия» (нещодавно пе-

рейменоване видання «Слобода») — газета, яка 
висвітлює діяльність міськради, «Слобідський 
край» — висвітлює діяльність облради. 

Крім того, працюють телекомпанії та газети в ра-
йонах області: 
Комерційні ЗМІ (перебувають у приватній 
власності):

• Телебачення: телекомпанії: «Симон», «Тоніс-
центр» (7 канал), «АТВК», «Фора», «Фаворит», 
«Регион» (Р-1), «S-TET» (регіональна врізка т/к 
TET);

• Продакшн-студії: «Первая Столица», «ЧИЗ», 
«Приват-ТВ», «Авто-news», студія «Деловые но-
вости», медіагрупа «Медиа-пост»;

• Радіо: харківські: «Новая волна», «LFM», «Si-
mon»;

• Національні радіомережі, що мають хар-
ківсь ку врізку: «Хіт FМ», «Европа+», «Русское 
радио», «Шансон», «Взрослое радио», «Стильное 
радио шансон», «Авторадио», «Мелодия», «Шар-
манка», «Люкс FМ», «Kiss FM»;

• Преса: «Время» (щоденна, виходить 5 разів на 
тиждень), «24» (перший вихід газети відбувся 
наприкінці березня 2007 р., щоденна), «Вечірній 
Харків», «События», «Пятница», «Новая городская 
газета», «Объектив-но», «Медіа-пост», «Мегапо-
ліс», «Газета по-харьковски» (тижневики), «Се-
лянська газета», «Сільський вісник», «Урядовий 
кур’єр» (представництво у Харкові), «Голос Укра-
їни» (представництво у Харкові), «Новый день» 
(випускається регулярно).

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХНІ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ

Тенденції та ступінь впливу тих чи інших ЗМІ на 
масову свідомість досить чітко розмежовуються за 
сферами, медіахолдингами та політичною прина-
лежністю. 

Телебачення. З погляду кількості телеглядачів та 
рейтингів харківські телеканали можна поставити в 
такій ранговій послідовності: 

1. «Симон» та «Тоніс-центр» (7 канал) разом мають 
близько 45 % телеаудиторії, їхня аудиторія коли-
вається від 20 до 23 %; 

Район Назва видання
Назва телеком-
панії (що реаль-

но працюють)

Балаклійський Вісті Балаклійщини —

Барвенківський Вісті Барвенківщини —

Близнюковський Нове життя —

Богодухівський Маяк —

Борівський Трудова слава —

Валківський Сільські новини —

Великобурлуцький Радянський патріот —

Вовчанський Хлібороб —

Дворічанський - —

Дергачівський Вісті Дергачівщини —

Зачепилівський Перемога —

Зміївський
Вісті Зміївщини
Зміївський кур’єр

—

Золочівський Зоря —

Ізюмський
Обрії Ізюмщини (місто 
та район)

Тоніс

Кегичівський Наш край —

Коломацький Коломацький край —

Красноградський Вісті Красноградщини —

Краснокутський Промінь —

Куп’янський Вісті Куп’янщини
Куп’янська теле-

радіокомпанія
Лозівський Голос Лозовщини Сигма

Нововодолазький Вісті Водолажчини —

Первомайський
Первомайск 
(місто та район)

—

Печенізький Печенізький край —

Сахновщинський Колос —

Харківський — —

Чугуївський Красная звезда —

Шевченківський Краєвид —

2. «АТВК»;
3. «Фора»;
4. «Фаворит», «ОТБ», «Регіон» (Р-1) (мають при-

близно однакові відсотки глядацької аудиторії, по 
1-2 %);

5. «S-TET» (регіональна врізка т/к TET) (менше 
1 %).

Необхідно відзначити, що лідери харківського теле-
ефіру — «Симон» та «Тоніс» — у різний час зай мали 
першість у рейтинговій шкалі харківських телека-
налів. Це зумовлювалося такими факторами:

• якістю телепродукту, який вони виробляли;
• транслюванням програм російських каналів;
• незаангажованістю власних новинних та інших 

інформаційно-аналітичних програм;

Таблиця 6.
Районні ЗМІ Харківщини.
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• незначною кількістю «замовних» політичних про-
грам, що демонструють негативні відносини між 
різними гілками та рівнями влади. 

Зараз за критерієм якості ефірної продукції перші 
місця займають т/к «ОТБ», «7 канал» і «Симон».

У цілому харківський телевізійний ринок страж-
дає на такі системні дефекти:

• заангажованість журналістських думок;
• відсутність якісного телепродукту власного ви-

робництва.
Динамізм на телеринку м. Харкова, безумовно, 

присутній. Однак не можна стверджувати, що сьо-
годнішній харківський телеефір відповідає сучасним 
нормам, законам та тенденціям сучасного теле-
бачення. Динамізм розкривається швидше через 
кількість телеканалів, які активно купувалися та на 
сьогоднішній день виявились, по суті, в руках однієї 
людини. 

Якщо оцінювати співвідношення медіасил з по-
гляду розподілу політично забарвлених власників 
медіакомпаній, то в Харкові воно становить 30 % на 
70 %. І перевага — на боці «помаранчевих» сил. Це 
зокрема т/к «Тоніс-центр» (50 %), «АТВК» (повністю), 
«Фора» (повністю), «Фаворит» (повністю), і навіть 
«ОТБ», ефір якого став переважно «замовним», «го-
стро критичним» щодо «синьої» міської влади. Хоча, 
згідно із законом, у обласного телебачення мають 
бути інші цілі та завдання. До цієї медіагрупи нале-
жать також «Медиа-пост», регіональні радіостанції — 
«Новая волна» і «LFM», видання «Пятница», «Медіа-
пост».

«Синя» сторона володіє т/к Р-1, який працює 
тільки з 20.00 до 02.00, і 50 % т/к «Тоніс-центр». 

Власники т/к «Симон» займають витриману цен-
тристську позицію в політичних суперечках.

У комплексі наявних телепродуктів, що виробля-
ються регіональними телеканалами, безумовним 
фаворитом є новинні програми, які, власне, і створю-
ють рейтинги телеканалів. На 7 каналі виходять но-
вини АТН, зовсім заангажовані, у зв’язку з чим рівень 
довіри до них серед населення вкрай низький, хоча 
кількість глядацької аудиторії велика. На т/к «Си-
мон» — новини «Объектив» відповідно до своєї назви 
намагаються подавати інформацію об’єктивно. На 
т/к «АТВК» — «Харьковские новости» зі студією після 
новин мають в цілому «замовний» характер, навіть 
фальсифікацію фактів. Новини т/к «Р-1» мають ціка-
вий, новий для Харкова, але не для світових новин-
них тенденцій формат реал-тайм, однак через недо-
статню розкрученість самого телеканалу — низький 
рейтинг. Новини медіагрупи «Медиа-пост» виходять 
в ефір з поганою якістю, і тільки днями в них з’яви-
лася врізка т/к «S-TET» в кабельних мережах, що 
зумовлює їхню невелику телеаудиторію або навіть її 
відсутність.

Наявні в харківському телеефірі й програми пря-
мого політичного замовлення, як, наприклад, на 
7 каналі. Це програма «Защита» — з боку «синьої» 
міської влади, і програма «Городской дозор» — ру-
пор «помаранчевих» сил. Обидві вони мають спільні 
теми — тарифи на комунальні послуги, невиконання 
обіцянок протилежної сторони, дороги, транспорт, 
події, кримінал, діяльність міської та обласної рад, 
регіональний політикум (зводиться до обміну бруд-

ними висловлюваннями), переділ економічний та 
земельний і якісь яскраві поодинокі випадки, що опи-
сують байдуже ставлення до населення з боку місь-
кої чи обласної влади. Ці програми супроводжуються 
анонсами, виконаними в мультиплікаційному варі-
анті, в яких герої програм висловлюються, співають 
пісні і т. ін.

Радіо. Порівняно з телебаченням та пресою — це 
менш заангажована сфера ЗМІ. Загальна тенденція 
радіоефіру — це принесення прибутку власнику. Рей-
тингова картина регіонального радіоефіру має нечіткі 
обриси через відсутність відповідних досліджень. 

Преса. У харківській пресі є і багаторічні досвід-
чені «зубри», і молоді видання, що з’явилися в остан-
ній квартал. З видань, які існують на ринку вже давно, 
в першу чергу увагу привертає «Время» — газета, що 
входить до медіахолдингу концерну «АВЕК» О. Фельд-
мана. Вона виходила спочатку двічі на тиждень, по-
тім тричі, з першого січня цього року стала першою 
щоденною газетою у Харкові, виходить 5 разів на 
тиждень, окрім понеділка та неділі. Має найбільший 
тираж серед суспільно-політичних видань Харкова — 
більше 20 000 прим. (коливається в межах 23-25 тис. 
прим.).

Далі — газета «Вечірній Харків», що є частиною 
медіахолдингу, до якого входить й т/к «Р-1». Цей 
медіахолдинг відстоює ідеологію Партії регіонів. 
Декларований тираж цієї газети 10-12 тис. прим., 
реальний — у 1,5-2 рази менший. Це видання корис-
тується довірою серед харків’ян. Однак професіо-
нали — журналісти — називають її «сірою» газетою, 
яка не має «своєї» думки. За період з 2005 р. по сьо-
годнішній день ця газета пережила трьох редакторів. 
При одному з них — Ігорі Байші — вона стала видан-
ням № 1 у Харкові, її розкуповували тільки-но вона 
з’являлася на лотках. При цьому не було змінено ні 
формат газети, ні журналістський штат. Таємниця 
успіху полягала в тому, що журналістам просто до-
зволили «давати» яскраві заголовки та висловлювати 
власну думку.

Газета «События» пережила за останні 2 роки ці-
каву трансформацію. Спочатку був бренд «Событие», 
який був добре відомий харків’янам. Це колишня 
«Ленінська зміна» — молодіжна газета радянського 
Харкова, яка мала великі тиражі та високі показники 
читабельності, а під час «перебудови» переформату-
валася в перший у Харкові щотижневик «Событие», 
який, проте, не отримав такої ж популярності, як у 
своєї попередниці (видання потихеньку «вмирало»). 
Київські засновники купили цей бренд, змінивши 
тільки останню літеру. З’явився щотижневик «Собы-
тия», що мав декларований тираж 11-12 тис. прим., 
реальний — 5-6 тис. прим. Видання висвітлює укра-
їнські, харківські події, має тематичний додаток (як у 
«Дзеркала тижня»), розважальний додаток, розміщує 
серйозні аналітичні статті.

Газета «Комсомольська правда в Україні» (хар-
ківський випуск). Тираж в Україні — 285 тис. прим., в 
Харкові близько 15-17 тис. прим. 

Тижневик «Объектив-но» входить до медіахол-
дингу т/к «Симон». Це по суті друкована версія новин 
«Объектив-но», яка має ще Інтернет-версію. Вихо-
дить по четвергах. Тираж — 3 тис. прим. Він декла-
рований і реальний. У цілому цей тижневик не відріз-
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няється особливою аналітикою, цікавими статтями. 
Зазвичай представлені статті, що описують, а не 
аналізують харківські події.

Газета «Медіа-пост» входить у медіахолдинг (но-
вини, газета та сайт «Медіа-пост»). Колектив, очолю-
ваний відомим харківським журналістом З. Аласа-
нія, який зараз працює в цьому холдингу, до 2006 р. 
працював у медіахолдингу «Объектив-но». Але після 
парламентських виборів у цього колективу та його ке-
рівника виник конфлікт із засновником т/к «Симон», і 
вони пішли звідти за власним бажанням та створили 
медіахолдинг «Медіа-пост» за зразком «Объектив-
но», але з іншим засновником. Тираж — 2 тис. прим., 
виходить по четвергах. Як і «Объектив-но», не має 
серйозної аналітики, повторює новинні сюжети, 
тільки у форматі друкованої версії.

Щоденна «Газета 24» вперше вийшла наприкінці 
березня 2007 р. Виходить 6 разів на тиждень, окрім 
неділі. Кожен день має нову вкладку: понеділок — 
«Квартира», вівторок — «Дом», середа — «Семья. 
Здоровье», четвер — «Авто», п’ятниця — «Афіша», су-
бота — повністю розважально-туристичний випуск. 
У кожному випуску представлені харківські сторінки. 
На них розміщується непогана аналітика харківських 
подій, коментарі експертів з тих чи інших проблем. 
Зараз відбувається набір «сильних» харківських 
журналістів. Тому можна сподіватися, що харківські 
матеріали цього видання будуть досить цікавими та 
сильними. Можливо також, що зайняття вільної до 
2006 р. «ніші» щоденних видань призведе до того, 
що воно стане популярним виданням у Харкові. На 
сьогоднішній день тираж цього видання невідомий, 
швидше за все, він не перевищує 2 тис. прим.

Газета «Харьковские известия» — це видання міськ-
ради. На початку квітня змінила назву, до цього нази-
валася «Слобода». У цілому газета змінила формат, 
збільшила полосність, кількість кольорових сторінок. 
Виходить у четвер. Тираж реальний 2-3 тис. прим.

Газета «Слобідський край» — видання облради. 
Виходить тричі на тиждень — вівторок, четвер та су-
боту. Загальний тираж за тиждень — 32 тис. прим. 
Газета розповсюджується переважно в області. 

Газета «Пятница» входить до медіахолдингу (т/к 
«АТВК», радіостанція «Новая волна», газета «Пятни ца»). 
Це рупор «помаранчевих» сил Харкова. Тираж — 5 тис. 
прим. Єдине видання в Харкові, яке передруковує ма-
теріали, зазвичай аналітичні, інших видань та агенцій, 
своїх матеріалів — менше половини. 

Історія появи газети «Мегаполіс» у Харкові досить 
цікава. Редактор цієї газети — білоруський журналіст, 
який був «вигнаний» з власної країни через цензуру. 
Потім він виграв грант на видання регіональної га-
зети та відкрив газету «Мегаполіс» у Харкові. У цілому 
газета має середній рівень, не відрізняється особли-
вим стилем та жанром. Тираж не перевищує 3-4 тис. 
прим. Виходить по четвергах.

«Газета по-харьковски» є харківським філіалом 
«Газеты по-киевски». Має харківську вкладку. Висвіт-
лює київські та харківські події, а також події світо-
вого масштабу. 

Крім того, у Харкові працюють представництва 
газет «Урядовий кур’єр», «Сільський вісник», «Голос 
України».

ТИСК НА ЗМІ 

Аналіз і оцінка здійснення впливу влади на діяль-
ність ЗМІ має виходити з тієї обставини, що в Харківсь-
кому регіоні медіабізнес сконцентрований безпосе-
редньо у власності вищих обласних та міських поса-
довців. З боку пропрезидентських сил — це губерна-
тор, з боку проурядових — секретар міськради.

Голові ХОДА А. Авакову належить великий ме-
діахолдинг, в якому телеканали «Фора» і «Фаворит» 
структурно об’єднані з каналом «АТВК» (за неофіцій-
ними даними, 50 % належать А. Авакову, 25% — Олегу 
Липчанському, решта — міноритарним акціонерам). 
Всі ці канали курує їхній співвласник О. Липчанський 
(офіційно — керівник управління у справах інформа-
ції облдержадміністрації). Крім того, А. Аваков воло-
діє 50 % «7 каналу», новинами АТН, «Харківськими 
новинами», медіагрупою «Медіа-пост», радіостан-
цією «Новая волна», газетою «Пятница».

Програмна політика каналів «Фора» і «Фаворит» 
вельми розмита, їхній рейтинг на сьогодні низький 
(по 2 % глядацької аудиторії м. Харкова). ТРК «Фора» 
ретранслює «Новий канал» і «Кіно» та новинні ви-
пуски інших виробників з медіахолдингу А. Авакова 
(Агентство Телебачення «Новости» (АТН), «Харківські 
новини»), надає прямі ефіри зі студії АТВК. «Фаво-
рит» позиціонувався як музично-розважальний канал 
із врізками новин. Обидва телеканали представлені в 
кабельних сітках міста. Крім того, до медіахолдингу 
входять кабельні сітки «Фаворит», що покривають 
два великих спальних райони міста, Салтівку і Алексі-
ївку, та район Павлового Поля. 

Сегмент харківських ЗМІ, що відображає іде-
ологію ПР, не менш масштабний, але він розпо-
рошений щонайменше на трьох медіахолдин-
гах. Перший з них перебуває у власності зятя 
Є. Кушнарьова, харківського підприємця Олександра 
Кагановського. Склад холдингу — т/к «Регіон» (Р-1), 
газета «Вечірній Харків». Другий належить міському 
секретарю Г. Кернесу, що має пайовий контроль над 
т/к «7 канал» та газетою «Вечірній Харків». Власни-
ком третього медіахолдингу, що теж тяжіє до цього 
сегменту, є член виконкому Харківської міської ради, 
крупний харківський підприємець Олександр Давтян 
(ТРК «Симон» та медіагрупа «Об’єктив»).

Отже, якщо виходити з технічного боку питання, 
тобто із співвідношення вагових категорій вищезаз-
начених холдинг-активів, то можна дійти висновку, що 
найбільші можливості здійснювати централізований 
вплив, як фінансовий, так і ідеологічний, на ЗМІ і на ін-
формаційний простір м. Харкова зосереджені в руках 
А. Авакова, крупного медіабізнесмена, який є на сьо-
годнішній день губернатором Харківської області.

Втім, журналістський цех все частіше акцентує 
увагу на зростанні намагання здійснювати непри-
хований тиск на їхню діяльність з боку міської влади. 
Стосунки керівників мерії з пресою досить конфлікт ні 
і навіть скандальні. Останнім часом мер Харкова 
М. Добкін призвичаївся вичитувати на прес-конфе-
ренціях несимпатичні йому ЗМІ, і з кожним днем спи-
сок «небажаних» газет і телекомпаній зростає.

Наприкінці січня з’ясування стосунків між місце-
вою владою та журналістським колом набуло кримі-
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нального відтінку: згорів автомобіль головного ре-
дактора газети «Пятница», депутата облради Ігоря 
Піддубного (фракція БЮТ). І. Піддубний останнім 
часом на шпальтах газети «Пятница», у теле- і ра-
діоефірах послідовно висвітлював міські події, мав 
особисту думку з причин загострення криміногенної 
ситуації в Харкові і адресно критикував окремих по-
садових осіб. За висновками облуправління МНС, 
загоряння автомобіля сталося внаслідок навмисного 
підпалу. Сам І. Піддубний висловив упевненість, що 
підпал пов’язаний з його професійною діяльністю. 

У лютому народний депутат України, продюсер 
студії «Борея» Сергій Потімков (БЮТ) на прес-конфе-
ренції повідомив, що студія «Борея» припинила спів-
робітництво з місцевим «7-м каналом», і програми 
студії — «Комендантська година» та «Журналістський 
клуб Харкова» — виходитимуть на телеканалі АТВК. 
За його словами, причиною цього став тиск на жур-
налістів з боку одного з власників «7-го каналу» — се-
кретаря міськради Г. Кернеса. 

Тоді ж, у лютому, харківські журналісти підписали 
відкритий лист-протест, адресований харківській 
мерії. Вдатися до такого кроку їх змусили дії прес-

служби міськради, яка позбавила акредитації влас-
кора газети «Комерсант-Україна» Марію Спалек за 
статтю про харківське підприємство «Житлокомсер-
віс». У публікації розповідається про засідання уря-
дової комісії з питань ПЕК, де міністерські посадовці 
поставили під сумнів доцільність створення подібної 
структури. Причому матеріал був написаний у співа-
вторстві з київським журналістом газети О. Гаври-
шом. Тобто столичний фактаж явно збирала не хар-
ківський власкор. А відтак М. Спалек не порушувала 
порядок відвідування і отримання інформації в орга-
нах місцевої влади, що, згідно із законодавством, 
вважається єдиною підставою для позбавлення 
журналіста акредитаційної картки. До того ж, за сло-
вами юристів, повідомлення, що газета опублікувала 
недостовірну інформацію, не підтверджено в суді. А 
тому законної підстави зачиняти перед журналісткою 
двері в міськради немає.

Показово, що М. Спалек — не єдина серед жур-
налістів, яких позбавили акредитації. Кілька місяців 
тому така ж доля спіткала одразу всіх кореспондентів 
газети «Міська варта», що не приховує своєї опози-
ційності до дій муніципальних чиновників. 

ВИСНОВКИ

Діюча медіаструктура харківського регіону до-
сить різноманітна, однак представлена в основному 
державними та приватними ЗМІ. В ній фактично від-
сутні партійні ЗМІ, які діють лише у передвиборчий 
період.

Як правило, регіональні ЗМІ мають обмежений 
тираж, стислу аудиторію та вплив. Публікації мають 
заангажований характер та виконують замовлення 
їхніх власників. Районні газети в основному запо-
внені передрукованими матеріалами популярних Ін-
тернет-видань, місцевою рекламою та привітаннями. 
За моніторингом та соціологічними дослідженнями 
рівень довіри електорату до місцевих ЗМІ постійно 
зменшується. 

Тиск на місцеві ЗМІ є «вбудованою» можливістю 
обласних та міських високопосадовців, що безпосе-
редньо випливає з прав приватної власності на ме-
діаактиви представників владних структур. Інший бік 
проблеми полягає у помітному нарощуванні непри-
хованого адміністративного тиску на їхню діяльність 

з боку міської влади, що набуває все більш позапра-
вових відтінків.

Загальні висновки
Ситуація із забезпеченням професійної журна-

лістської діяльності в Харкові (про іншу область не 
варто й говорити) швидко погіршується, а взаємовід-
носини ЗМІ із місцевою владою все більше набува-
ють характеру тотального пресингу. Значною мірою 
це є безпосереднім наслідком того, що у Харкові так і 
не була переламана стандартна для всіх нестоличних 
регіонів тенденція, коли медіаактиви розглядаються 
їхніми власниками не як бізнес, а лише як інструмент 
політичного впливу. За умов загострення політичного 
протистояння, що, власне, і відбувається у Харкові, 
ЗМІ «заточуються» до стану зброї, гострої та керо-
ваної. Як результат, така ситуація майже не залишає 
простору для появи та становлення індустрії неза-
лежного від політики виробництва масової інформа-
ції, незаангажованої та об’єктивної. 
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БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

На тлі своїх індустріально розвинутих сусідів хар-
ківський великий бізнес виглядає помітно слабшим. 
До тих 11 українських фінансово-промислових груп 
(далі — ФПГ), що були нараховані «Контрактами» у 
березні 2007 р., з харків’ян приписана лише група 
«Укрсиббанк» Олександра Ярославського — Ернеста 
Галієва (з оборотом за 2006 р. у 0,6 млрд дол.). 

У топі-100 найбагатших людей України, нещо-
давно опублікованому журналом «Фокус», співвлас-
ники найбільшої харківської бізнес-групи розташовані 
відповідно на 20-ій (з оцінкою майна в 725 млн дол.) 
та 45-ій (з 325 млн дол.) позиціях. Основні напрями 
діяльності групи — фінанси, хімія, машинобудування, 
ключові підприємства — «Укрсиббанк» (входить до 
десятки найбільших банків України, має понад 30 від-
ділень в 11 областях країни), Харківський тракторний 
завод, «Азот» (Черкаси), його банківський капітал не-
щодавно перевищив 2 млрд грн.

За коментарями експертів, зараз група О. Ярос-
лавського і Е. Галієва переживає трансформацію, яка 
«відмиває» її від усіх класичних ознак ФПГ. Власне, 
можна говорити і про її розпад, зафіксований бізнес-
розлученням співвласників та розподілом бізнес-ак-
тивів між ними: О. Ярославський зосереджує у своїх 
руках нерухомість та підприємства хімічної промис-
ловості (черкаський «Азот», девелоперські компанії, 
яким належать земельні ділянки на Подолі), Е. Галієву 
відходить машинобудівна частка бізнесу.

Але, безперечно, головна теперішня тенденція 
така, що група пішла і з політики, і з промисловості, 
і навіть із фінансового сектора. Вона досить швидко 
розлучається практично з усіма серйозними активами 
і перебуває у стані, який експерти визначають як «ве-
ликий розпродаж». Північний ГОК, завод «Росава», 
Криворізький завод гірського устаткування, частка 
в Миколаївському глиноземному заводі вже пере-
йшли до СКМ (Р. Ахметова) та «Русалу» (група О. Де-
рипаски). Підконтрольний Ярославському та Галієву 
Харківський тракторний завод переданий в управління 
із правом викупу до групи ГАЗ (теж О. Дерипаски). 
Контрольний (51 %) пакет «Укрсиббанку» проданий 
французькому BNP Paribas і пішов із премією 3,6 до 
розміру капіталу — нижче, ніж більшість вітчизняних 
банків, що перейшли під контроль іноземних фінан-
сових груп. Щодо остаточного вагомого активу Ярос-
лавського — черкаського «Азоту» — за інформацією, 
яку немає підстав вважати недостовірною, також по-
вним ходом ідуть переговори про продаж.

Разом з тим, якщо поточна стратегія бізнес-групи 
О. Ярославського — Е. Галієва для спостерігачів ціл-
ком прояснилася, то сфери вже окремого вкладення 
акумульованого колишніми партнерами капіталу за-
лишаються суцільною таємницею. Вважається, що 
для виводу на IPO його замало, а про можливі про-
ривні великоресурсні проекти в будівельному, торго-
вельному або IT-секторах не чутно.

Наступний за О. Ярославським та Е. Галієвим 
харків’янин, включений до рейтингу «Фокусу», — Ар-
сен Аваков з 300 млн дол. на 59-й позиції. Чинний 
голова Харківської облдержадміністрації має біз-
нес меншого розмаху, але не менш диверсифікова-
ного характеру. Зараз його група присутня в АПК і 
харчо промі, будівництві і нерухомості, торгівлі і ЗМІ. 
Стрижневі активи бізнесу А. Авакова — банк «Базис», 
через який проходять стабільні та об’ємні платежі по 
закордонних замовленнях «Турбоатому», ТЕЦ-3, що 
постачає теплом й електрикою частину Харкова, фа-
брика з розфасовки чаю «Ахмад-ті» (найкраща в Схід-
ній Європі за визнанням лондонського офісу фірми), 
медіахолдинг, хлібозавод.

Четвертий за розміром капіталу флагман хар -
ківсь кого регіонального бізнесу, зафіксований у рей-
тингу «Фокусу» (на 70-й сходинці з 224 млн дол.), — 
Олександр Фельдман, народний депутат, почесний 
президент концерну АВЕК. Ядро останнього ста-
новить найбільший у Східній Україні торговельний 
комплекс «Барабашово», що вже зараз забезпечує 
роботою 15 тис. осіб і продовжує динамічно зрос-
тати. Крім Барабашовського ринку, АТ «АВЕК і К» 
включає хлібозавод, підприємства побутового об-
слуговування та сироваріння, будівельно-девело-
перські фірми. Під контролем О. Фельдмана також 
перебуває найтиражніша щоденна газета регіону 
«Время». 

П’ятий і останній з присутніх у авторитетному 
топі представник харківського бізнесу — президент 
АТ «Українська Промислова Енергетична Компа-
нія» (УПЕК) Анатолій Гиршфельд (на 94-му місці з 
123 млн дол.). Його група закриває реєстр найваго-
міших ФПГ харківського місцевого рівня. До вироб-
ничих активів групи А. Гиршфельда належать Хар-
ківський підшипниковий завод (ХАРП), Харківський 
верстатобудівний завод ім. Косіора (ХарВерст), Ло-
зівський ковальсько-механічний завод (ЛКМЗ), Хар-
ківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» 
(ХЕЛЗ), Українська ливарна компанія.

За даними Харківської податкової, в області за-
фіксовано 182 тис. платників податків (47 тис. юри-
дичних та 135 тис. фізичних осіб). Зазначено, що на 
сьогодні в області проживає троє громадян, що ма-
ють більше 1 млрд грн., і понад 450 гривневих міль-
йонерів.

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Інвестиційна привабливість Харківського регіону 
для іноземного капіталу зумовлена її розміщенням 
у так званому «східноукраїнському трикутнику», що 
складається з трьох промислово найрозвинутіших 
областей — Донецької, Дніпропетровської, Харківсь-
кої — і утворює «індустріальне серце» країни.

Відповідно до останнього рейтингу інвестицій-
ної привабливості, опублікованого в грудні 2006 р. 
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в журналі «Експерт», Харківська область входить до 
категорії базових регіонів України. За рівнем сукуп-
ного інвестиційного потенціалу вона посідає 4 місце 
(після Київської, Донецької та Дніпропетровської об-
ластей). При цьому в межах того ж рейтингу за рів-
нем інноваційного потенціалу вона обходить Дніпро-
петровську область і має третій ранг.

Зрозуміло, що високий рівень підготовленості 
регіону до інноваційного типу економічного розвитку 
не проходить повз увагу потенційних інвесторів, пе-
редусім іноземних. Протягом останнього року саме з 
такими ознайомлювальними візитами відвідали Хар-
ків декілька груп представників іноземних ділових 
кіл (голландських, німецьких, швейцарських, угорсь-
ких та ін.). У фокусі їхньої уваги — підприємства, 
що розробляють та виготовляють телекомунікаційні 
продукти (програмне забезпечення, устаткування, 
компоненти), високопродуктивне енергетичне та 
машинобудівне устаткування. Предметом їхньої 
інвестиційної зацікавленості виступає конкуренто-
спроможна продукція харківських інноваційних під-
приємств: унікальна щодо наявних аналогів або по-
рівняно маловитратна.

Судячи з насиченості питаннями іноземних інвес-
тицій тих звітів, що поточно та підсумково надаються 
посадовими особами засобам масової інформації та 
громадськості, залучення таких інвестицій є пред-
метом першочергової турботи і обласної, і міської 
влад. 

Наприкінці березня Харків вже втретє складав 
тест на інвестиційну привабливість експертам між-
народного рейтингового агентства «Мооdу’s Inves-
tors Servis». Рейтингова шкала цього авторитетного 
агентства має градацію від С до ААА і 21-й ступінь. 
У 2004 р. Харків отримав від нього інвестиційний 
рейтинг «В-2», торік покращив до «В-1» (на сьогодні 
такий рейтинг від «Мооdу’s» мають Україна, Київ та 
Бердянськ). Одержання результатів нового рей-
тингового дослідження міста очікується не раніше 
серпня, але представники «Мооdу’s» передбачають, 
що з огляду на рейтинг України, покращення рей-
тингу Харкова зараз малоймовірно. І пояснюють це 
«ефектом злипання» — розміщення досить сильних 
регіонів і міст поруч із країною через неможливість 
оцінити різницю в їхніх кредитних характеристиках 
у тих випадках, коли рейтинг країни знаходиться на 
досить низькому рівні.

Тим не менше і обласна, і міська влади вважають, 
що їм є чим пишатися у галузі «заманювання» іно-
земних інвесторів. Харківська ОДА станом на 1 січня 
2007 р. звітує такими високими досягненнями:

• загальний обсяг іноземних інвестицій (залуче-
них починаючи з 1993 р.) у Харківській області — 
1 108,91 млн дол. США, у тому числі прямих ін-
вестицій — 1 015,4 млн дол. США (91,6 % від за-
гального обсягу);

• прямі іноземні інвестицій за 2006 р. — 615,82 млн 
дол. США, що в 4,2 рази більше, ніж за 2005 р.;

• іноземні інвестиції на душу населення у 2006 р. — 
362 дол. США, що у 2 рази більше, ніж у 2005 р. 
(172 дол.), і майже у 2,7 рази більше, ніж у 2004 р. 
(134,7 дол.).

На 2007 р. ХОДА планує збільшити обсяг інозем-
них інвестицій до регіону до 1 223,3 млн дол. США. Як 

привід для оптимізму відзначається, що Харківсь ка 
область займає четверте місце серед регіонів 
Украї ни за обсягами залучених іноземних інвести-
цій (це щільно корелюється з рейтингом «Експерту») 
і перше — за темпами зростання обсягів іноземних 
інвестицій. 

Значні обсяги прямих інвестицій до області йдуть 
від іноземців із Франції, Великобританії, Кіпру, США, 
Російської Федерації (79,7 % усіх прямих іноземних 
інвестицій). Найвагоміші обсяги портфельних інвес-
тицій надходять з Люксембургу та Великобританії. Як 
пріоритетні для залучення прямих інвестицій стійко 
фігурують підприємства, орієнтовані на: 

• фінансову діяльність;
• операції з нерухомістю, здавання в найм та по-

слуги юридичним особам;
• харчове виробництво та переробка сільськогос-

подарських продуктів; 
• целюлозно-паперове виробництво, видавничу 

справу;
• оптову торгівлю та посередництво в торгівлі;
• проектно-конструкторську діяльність, будівни-

цтво та виробництво будівельних матеріалів;
• виробництво устаткування та меблів;
• автотранспортні послуги. 

Не менш оптимістично виглядає річний звіт ро-
боти з іноземними інвесторами, оприлюднений місь-
кою владою:

• Загальний обсяг іноземних інвестицій, за-
лучених із 1993 р. в економіку м. Харкова — 
808,6 млн дол. США, що у 1,9 рази більше анало-
гічного показника річної давнини,

• Обсяг інвестицій — 720,4 млн дол. США (89,1 % 
загального обсягу), портфельних інвестицій — 
88,1 млн дол. США (10,9 %).

Наприкінці 2006 р. про підсумки своєї діяльності 
також звітувала Харківська інвестиційна рада з пи-
тань спеціального режиму інвестиційної діяльності 
на території міста Харкова. Результати її роботи:

• укладені договори на реалізацію 45 інвестиційних 
проектів плановою вартістю 299,5 млн дол. США, 
з них іноземних інвестицій — 54,8 млн дол. 
(18,3 %); 

• реально залучені інвестиції — 200,2 млн дол. США, 
у тому числі іноземні інвестиції — 66,8 млн дол. 
(33,4 %);

• загальне позитивне сальдо бюджетних надхо-
джень і отриманих пільг — 368,3 млн грн. (над-
ходження у бюджети всіх рівнів від реалізації цих 
проектів — більше 574 млн грн., сума наданих 
цим підприємствам пільг — 205,8 млн грн.);

• створено і збережено 11 828 робочих місць при 
запланованих 14 тис. робочих місць. 

Передбачається, що позитивні результати, досяг-
нуті за спеціального режиму інвестиційної діяльності 
(СРІД) на території м. Харкова, стануть підґрунтям 
вироблення остаточної позиції держави щодо про-
блеми використання спеціальних інструментів інвес-
тиційного сприяння (ВЕЗ, ТПР тощо).
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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ

Порівняно переконливо та послідовно регуля-
торна політика та розвиток приватної ініціативи в 
останньому політичному циклі у Харківському регіоні 
виглядає у виконанні Харківської облдержадміністра-
ції. Звітуючи про попередній етап власної діяльності 
в цій галузі, вона посилається на Програ му сприян ня 
розвитку малого підприємництва в Харківсь кій 
облас ті на 2005—2006 рр., що була прийнята у серпні 
2005 р. і погоджена з Міністерством економіки 
Украї ни та Державним комітетом України з питань 
регуляторної політики та підприємництва.

Позитивний висновок щодо власної регулятор-
ної діяльності ХОДА обґрунтовує оперативними по-
казниками підприємницької активності в області, за 
якими посідає 3-4 місце в Україні;

• кількість підприємств малого бізнесу — понад 
20 тис., тобто 67 малих підприємств на 10 тис. 
населення; 

• чисельність населення, зайнятого в малому біз-
несі — 400 тис. осіб, що складає 32 % від зайня-
того населення області.

Як власні стратегічні кроки в напрямі досягнення 
цих результатів ХОДА акцентувала спрощену сис-
тему реєстрації підприємців та одержання дозвіль-
них документів для ведення бізнесу (так звані «Єдині 
реєстраційні вікна» і «Єдині дозвільні офіси»), що 
була запроваджена в усіх районах і містах області, 
та зменшення регуляторного тиску на бізнес-середо-
вище. Механізм, що полегшив життя суб’єктам під-
приємницької діяльності, обласні чиновники вбача-
ють у щоквартальному перегляді регуляторних актів, 
який було введено розпорядженням голови облдерж-
адміністрації з 1 січня 2006 р. і за рік привів до скасу-
вання 28 розпоряджень та зміни ще чотирьох.

Характерно, що схожими реляціями за підсум-
ками 2006 р. проникнутий і рапорт міської влади. 
Ті показники, якими вона оперує в рамках звіту за 
власний етап реалізації «Комплексної Програми 
підтримки розвитку підприємництва в м. Харків на 
2005—2006 роки», оптимістичніші і за обласні, і за 
попередні:

• чисельність малих підприємств у місті — 15,6 тис. 
(102 малих підприємства на 10 тис. населення), 
що на 4,2 % більше, ніж на початок 2006 р.;

• зайнятість населення в малому бізнесі — 
102,2 тис. осіб, що на 6,6 % більше, ніж у 2005 р.;

• середня заробітна плата працівників малих під-
приємств — 550 грн, що на 25,3 % більше порів-
няно з 2005 р. 

У її звіті з культивування приватної ініціативи на 
міському ґрунті фігурують ті ж інструменти: Єдина ре-
єстраційна палата, Центр видачі документів дозвіль-
ного характеру, Харківський міський бізнес-центр, 
інвентаризація понад 30 регуляторних нормативно-
правових актів. Однак, на відміну від обласного рівня, 
річне слайд-шоу регуляторної політики міської влади 
насичене більш контрастними тонами.

За логікою «боїв без правил» побудувала ново-
обрана міська влада перший цикл власних регуля-

торних заходів. Швидко віддихавшись після вибор-
чих перегонів, вже 31 травня 2006 р. на другій сесії 
Харківської міської ради V скликання вона прийняла 
рішення про знесення 1 300 кіосків на центральних 
вулицях міста. Наприкінці червня 2006 р. на сумнів-
них правових підставах та переважно силовими ме-
тодами міська влада почала кампанію з демонтажу 
малих архітектурних форм (далі — МАФ), що викли-
кало організовану протидію малого бізнесу та не-
гативний суспільний резонанс. Харківський міський 
комітет профспілки підприємців очолив опір підпри-
ємців і провів організовану кампанію із звинувачення 
особисто М. Добкіна та Г. Кернеса в позбавленні 
більше 40 тис. жителів міста робочих місць, знищенні 
у Харкові малого бізнесу, недоотриманні в міський і 
державний бюджети понад 36 млн грн. податків. На 
піку протистояння профспілка перевела проблему 
у площину судових розглядів. А справа закінчилася 
тим, що її бік підтримав Господарський суд Харківсь-
кої області, який підтвердив законність зайняття під-
приємцями земельних ділянок під МАФ.

Водночас сумнівну регуляторну політику міська 
владна команда продемонструвала й на іншому 
фронті, який вона розгорнула із користувачами зе-
мельних ділянок, що були отримані під будівництво 
від міськради попереднього скликання. Рішеннями 
уже перших сесій нової міської ради також було ска-
совано понад півсотні раніше виданих дозволів на 
будівництво. У центрі уваги опинилися магазин кор-
порації «Фактор», який належить першому заступ-
нику мера часів міського голови В. Шумілкіна Сергію 
Політучему, та торговельна група «Target». І в цьому 
протистоянні між мерією та підприємцями події роз-
вивалися за аналогічним сценарієм, а негативний 
щодо представників харківської місцевої влади ре-
зонанс вийшов за межі регіону, набув національного 
та навіть світового масштабу.

Третя, щоправда більш спокійна, лінія не дуже 
виваженої та скалькульованої регуляторної роботи 
міської влади пройшла по рекламному бізнесу. 
По обіцявши рекламістам розробити концепцію 
розвит ку їхнього бізнесу в Харкові, міська влада у 
підсумку вирішила почати з утвердження нового 
«Порядку визначення розміру плати за користування 
місцями, що знаходяться в комунальній власності і 
надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами 
для розміщення спеціальних конструкцій».

Головний сенс регуляторної новації звівся, як і 
очікувалося, до підвищення тарифу, а міська влада 
сконцентрувалася на підрахунку майбутніх додат-
кових надходжень до бюджету. Як прогнозоване 
збільшення міської скарбниці внаслідок оптимізації 
розміру сплат від рекламної галузі департамент еко-
номіки і комунального майна Харківської міськради 
озвучив суму у 7,5 млн грн., з 28 млн до 35,5 млн грн. 
на рік. Однак оптимістичний настрій міської влади 
розвіяли рекламісти, які заявили, що економічні на-
слідки від підвищення тарифів для міського бюджету 
не розраховуються за такою простою схемою, якою 
оперують чиновники. І якщо у короткостроковій пер-
спективі бюджет справді може отримати ці кошти, то 
щодо довгострокової відкривається значний ризик 
загального уповільнення розвитку всієї місцевої еко-
номіки. Міцний аргумент на користь позиції рекла-
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містів, який міська влада фактично «пропустила», — 
це те, що підвищена вартість зовнішньої реклами ви-
тіснить з бази її клієнтів — харківських товаровироб-
ників, найдорожчий сегмент рекламних послуг буде 
остаточно монополізований транснаціональними 
компаніями, рекламний ринок Харкова звузиться, 
а 5 тис. працівників, зайнятих у рекламній галузі, 
опиняться перед загрозою втрати роботи. Не менш 
переконливо пролунав і суто фінансовий аргумент 
опонентів міської регуляторної політики про те, що 
ціну на розміщення реклами міська влада підвищує 
у 1,5 рази, а приріст бюджету за рахунок надходжень 
від реклами на 2007 р. закладає на рівні 20-25 %.

Однак, здійснюючи свою фактично дерегуля-
торну політику, як мінімум на цих напрямах розвитку 
харківсь кого бізнес-середовища, міська влада не 
лише не прислухається до позицій його представни-
ків, але й не враховує об’єктивно існуючі умови й об-
ставини. Зокрема:

• відсутність єдиної архітектурної концепції міста 
(невизначеність місць можливого розташування 
малих архітектурних форм, незатвердженість 
критеріїв їхнього зовнішнього вигляду);

• нормативну неврегульованість питання узго-
дження будівництва із житлово-комунальними 
службами, з усім відповідним комплексом коруп-
ційних стимулів;

• мільйонні витрати з міського бюджету для від-
шкодування фінансових збитків компаніям-інвес-
торам;

• скорочення великої кількості робочих місць.

ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Звинувачення у суб’єктивно та політично вмо-
тивованих втручаннях у функціонування бізнесу 
на адресу діючих властей упродовж усього попе-
редньо го періоду їхньої діяльності до інформаційного 
простору надходили досить регулярно. Відносно но-
вої міської адміністрації такі втручання розглядалися 
як невід’ємна частина реалізованої нею регуляторної 
політики.

За оцінками експертів, міська влада здійснює 
тиск саме на ті компанії, власники яких підтримали 
«помаранчеву» революцію (зокрема конфлікт з ке-
рівництвом торгівельної групи «Таргет»). Юридичних 
підстав скасовувати рішення Харківської міськради 
попереднього скликання, що стосуються забудови 
Харкова, у міськради нинішнього скликання немає. 
Підставою для скасування рішень значиться ст. 18 
Закону України «Про місцеве самоврядування», яка 
має загальний характер. 

Тим не менше, під час передвиборчих перего-
нів ще кандидатом на посаду мера М. Добкін обіцяв 
мешканцям Харкова впорядковану забудову, тому 
подальші рішення його та міськради призупинити 
чи скасувати низку будівництв, проти яких висту-
пали місцеві жителі, хоча і викликали невдоволення 
забудовників, але ще могли розглядатися як універ-
сальні щодо всіх учасників ринку. Проте згодом ситу-
ація кардинально змінилася, проблему конфліктних 

будівництв міське керівництво почало вирішувати 
шляхом розгляду спеціальною робочою групою місь-
кради, очолюваною Г. Кернесом, кожного окремого 
випадку, після якого практично всі забудовники отри-
мали дозвіл на поновлення робіт.

Але за принципово іншим сценарієм розгорта-
лося вирішення проблеми конфліктної забудови між 
міською владою та власниками ТГ «Таргет» братами 
Протасами.

У протистоянні з ТГ «Таргет», яке дедалі більше 
набуває економіко-політичного характеру, міська 
влада відверто виходить за правові межі, ігноруючи 
в тому числі й судові розпорядження, як це відбу-
лося зокрема зі справою «Прізм» (спірний землевід-
від, виданий попередньою міськрадою під забудову 
контрольо ваній «Таргетом» фірмі «Прізм»). Цей майже 
річний конфлікт характеризується прогресуючим на-
рощуванням обома його сторонами важкої арти лерії 
суто політичних заходів: міськрада і особисто її секре-
тар Кернес активізують проти своїх опонентів заанга-
жовані громадські організації та міські осередки 
політичних партій («зелених», ветеранів-афганців), 
«Таргет» у свою чергу намагається дискваліфікувати 
діючу міську владу через ініціювання референдуму 
із висловлення недовіри громади щодо міського го-
лови та міськради.

Багато в чому аналогічна ситуація спостеріга-
ється й у галузі «антикризового менеджменту» місь-
кої влади стосовно вирішення проблем кіоскової тор-
гівлі та антисанітарних продовольчих ринків. Зусилля 
мерії в цьому напрямі могли би бути належно оцінені 
громадою, якби її опоненти не мали підстав постійно 
привертати увагу до таких явищ, коли на місці одних 
демонтованих МАФів на «заборонених» ділянках ву-
лиць з’являються інші кіоски (найчастіше в цьому за-
свічуються «Табакко», опікувані керівником міського 
управління споживчого ринку), а ті торговельні пло-
щадки, що не мають навіть договору оренди землі 
(зокрема ринок «Турист»), продовжують безпере-
шкодно функціонувати.

Питання політично заангажованого підходу місь-
кої адміністрації до різних бізнес-структур ще більше 
загострилося протягом останніх кількох тижнів у 
зв’язку із загальним спалахом політичної боротьби в 
країні. Його вербальний продукт, що негайно потра-
пив до харківського інформаційного простору, — це 
«перевірки торговельних кіосків з політичних мо-
тивів». Саме з такою заявою наприкінці березня 
2007 р., після відвідин Харкова «Народною самообо-
роною» на чолі з Ю. Луценком та М. Катеринчуком, 
виступило керівництво хлібозаводу «Салтівський» у 
відповідь на начебто санітарні перевірки їхніх тор-
говельних точок з боку влади. Претензії влади, на 
підґрунті яких вона намагалася закрити кіоски Сал-
тівського хлібозаводу, на перший погляд, «залізні»: 
відсутність у продавців документів, що дозволяють 
торгівлю, та розташування павільйону ближче, ніж 
25 метрів від виходу зі станції метро, що заборонено 
протипожежними нормами. Але опоненти аргумен-
товано обґрунтували свою позицію щодо форму-
вання упередженого ставлення влади до них безпо-
середньо після зіткнення керівництва підприємства 
та міста на політичному ґрунті тим, що перевірки за-
діяні лише проти них, а дозвільні папери цілеспрямо-
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вано утримуються міськвиконкомом, куди вони були 
здані на узгодження.

Крім міської влади, не оминули звинувачення в 
намаганні перекроїти окремі бізнес-галузі в приват-
них інтересах, але за допомогою політико-адміні-
стративних заходів, й обласних чиновників. У вересні 
2006 р. директор АТ «Герц» — одного з підприємств-
перевізників — звинуватив заступника керівника об-
ласного управління транспорту і зв’язку в тому, що 
той, маючи власний транспортний бізнес, здійснює 
незаконні рейдові перевірки маршруток з метою ви-
тіснення законних перевізників з ринку. У відповідь 
звинувачений чиновник підкреслив «критичний» стан 
ситуації з міськими маршрутками і запропонував 
провести новий конкурс на право перевозити паса-
жирів. Сторону перевізників підтримав представник 
міністра внутрішніх справ у Харківській області, який 
підтвердив, що права проводити такі перевірки у чи-
новника облдержадміністрації немає.

Звинувачення у фактичній заангажованості об-
ласна адміністрація отримала на свою адресу і від 
директора Харківського електромеханічного заводу. 
Він звинуватив обласну владу у цілковитому ігнору-
ванні очолюваного ним підприємства й заводу ім. 
Шевченка та розповсюдженні нею заяв про збанкру-
тілий стан ХЕМЗ, що не відповідає дійсності.

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Поки вся Україна з напругою стежила спочатку за 
перебігом парламентських виборів, а потім за фор-
муванням коаліції та уряду, Харків зіштовхнувся з 
майже неприхованим намаганням деяких наділених 
виконавчими повноваженнями осіб та патронова-
них ними бізнес-структур скористатися ситуацією 
загальної невизначеності і здійснити мінімально ви-
тратну приватизацію найпривабливіших місцевих 
підприємств. На кону стояли чотири найпотужніших 
харківських заводи: «Турбоатом», «Електроважмаш», 
ХЕМЗ, завод ім. Шевченка.

Пролог цієї боротьби за велику власність спо-
стерігачі прив’язують ще до початку березня 2006 р., 
коли голова Харківської ОДА Арсен Аваков напра-
вив прем’єр-міністру України Юрію Єханурову лист 
із пропозицією приєднати до фактично контрольо-
ваного ним «Електроважмашу» ХЕМЗ. Однак проти 
пролобійованого обласною владою злиття заводів 
категорично виступило керівництво ХЕМЗу, і воно не 
було реалізовано.

Наприкінці 2006 р. до боротьби за «Електро-
важмаш» приєдналися високорангові та потужніші 
гравці, що забезпечили його внесення до списку під-
приємств, які можна приватизувати. Це викликало 
негайну реакцію ХОДА та керівництва заводу. На 
неприпустимість приватизації державного підпри-
ємства, що є лідером вітчизняного енергомашино-
будування, у своєму виступі на засіданні адміністра-
тивно-господарського активу Харківської області 
звернув увагу перший заступник голови облдержад-
міністрації Володимир Бабаєв. У свою чергу, дирек-
торат «Електроважмашу» звинуватив діючого міні-
стра Мінпромполітики Анатолія Головка (пройшов 

за квотою Компартії) у намаганні передати завод під 
контроль свого колишнього бізнес-партнера Кос-
тянтина Григоришина, з яким довгий час працював 
в українському промислово-інвестиційному консор-
ціумі «Металургія» (Запоріжжя) і навіть був у підпо-
рядкуванні К. Григоришина. 

Щоб запобігти найімовірнішому за такого розви-
тку подій сценарію, коли завод перейде до рук російсь-
ко го олігарха за своєю балансовою вартістю, керів-
ництво «Електроважмашу» запропонувало державі 
власну схему приватизації, а саме — віддати завод в 
оренду трудовому колективу. За словами директора, 
підготовка до цього на заводі вже йде повним ходом: 
проводяться збори трудового колективу, збираються 
підписи на підтримку такої форми власності. Перед-
бачається, що оренда стане першим етапом, за яким 
піде перетворення «Електроважмашу» на акціонерне 
товариство, з повним чи контрольним пакетом акцій 
у руках співробітників.

За досить схожим сценарієм і навіть комплек-
том діючих гравців розвивається й конфлікт навколо 
«Турбоатому». Щоправда, на відміну від повністю 
державного «Електроважмашу», «Турбоатом» є ак-
ціонованим: 75,22 % його акцій належить державі і 
перебуває в управлінні Фонду держмайна, близько 
14 % володіють компанії, афільовані з «Енергетичним 
стандартом» бізнесмена Костянтина Григоришина, 
решта акцій розсіяна між мінорітаріями, найбільшим 
з яких є Мегабанк. В іншому ж ситуація майже дзер-
кальна. Наприкінці минулого року уряд доручив Мі-
ністерству промислової політики створити державну 
корпорацію «Укренергомаш», що мала об’єднати під-
приємства енергетичного машинобудування: «Тур-
боатом», ХЕМЗ, «Електроважмаш» та Харківський 
приладобудівний завод ім. Шевченка. Але потім 
представники Костянтина Григоришина заявили про 
свої плани приватизувати «Турбоатом», а Мінпром-
політики був звинувачений у неодноразових спробах 
змінити правління харківських підприємств для того, 
щоб підготувати їх до приватизації під «Енергетичний 
стандарт». Як вважають аналітики, можлива прива-
тизація «Турбоатому» структурами К. Григори шина 
стурбувала уряд. Тому в березні 2007 р. Кабмін від-
мовився від планів щодо створення корпорації «Укр-
енергомаш», а «Турбоатом» був включений до складу 
іншого державного концерну — «Енергоатому», ство-
реного в грудні минулого року на базі Національної 
атомної енергогенеруючої компанії.

З початком весни у Харкові, мабуть, таки від-
крився «рейдерський сезон» і місцевий бізнес почав 
стикатися з тим, що так довго пророкували йому екс-
перти. Вже на початку березня власники відразу двох 
харківських заводів — фірми «Стома», яка виробляє 
лікарські та стоматпрепарати, і заводу «Імтокс» (ко-
лишнє підприємство радянської оборонки) — зая-
вили про спроби захопити їхній бізнес незаконними, 
рейдерськими методами.

За «найкращими» традиціями рейдерського пере-
ділу власності на початку квітня 2007 р. було зрежи-
совано конфлікт навколо харківського супермаркету 
«Велика Кишеня» (на проспекті Тракторобудівників). 
Супермаркет не поділили дві фірми: «Укржитлоспец-
холдинг», що розпоряджається будинком, і компанія 
«Струм», що теж претендує на «Велику Кишеню». Си-
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лове зіткнення відбулося за вже обкатаним в Україні 
сценарієм, у тому числі і з використанням кожною 
зі сторін по охоронному агентству. Представники 
«Струму» прийшли до супермаркету разом із судо-
вим виконавцем, продемонстрували рішення Вер-
ховного суду, що визнав фірму власником будинку, 
і поставили перед робітниками «Укржитлоспецхол-
дингу» вимогу негайно звільнити його. У відповідь ті 
продемонстрували декілька пізніших рішень судів, 
прийнятих на їхню користь. За даними правоохорон-
ців, той конфлікт, що відбувся після цього, закінчився 

вибитими дверима і невеликою бійкою, в якій ніхто 
майже не постраждав. Але, як виявилося, у конфлікт 
був втягнений народний депутат (фракція БЮТ). Він 
прокоментував подію як «масове побоїще» і розкри-
тикував дії міліції, яка, на його думку, пристала на бік 
«Струму». Народний депутат також повідомив, що 
він вже зареєстрував законопроект про створення 
спеціальної депутатської комісії для розслідування 
спроби захоплення супермаркету в Харкові.

ВИСНОВКИ

У цілому харківський великий бізнес характери-
зується дублюванням тих тенденцій, що простежу-
ються в логіці діяльності загальнонаціональних ФПГ 
та бізнес-структур інших регіонів України. У фокусі 
його активності знаходяться ті сфери «старої» еко-
номіки, що дають швидкий оборот капіталу й прибу-
ток — торговельно-посередницька, фінансова, буді-
вельна, мас-медіа. Концентрація зусиль на цих на-
прямах обмежує його рамками (досить тісними) екс-
тенсивного нарощування фінансової мускулатури, 
а ігнорування з його боку галузей «нової економіки» 
залишає капітанів харківської приватної економіки за 
межами мейнстриму міжнародної бізнес-кооперації 
і перекриває для них перспективу прориву за регіо-
нальні рамки.

Участь іноземного капіталу в економічному роз-
витку харківського регіону має досить високі показ-
ники і є наслідком як об’єктивних обставин (розмі-
щення області в «східноукраїнському промисловому 
трикутнику»), так і дбайливих зусиль місцевої влади. 
З іншого боку, примітно, що незважаючи на високий 
інноваційний потенціал області, засвідчений відпо-
відним рейтингом, потік іноземних інвестицій до га-
лузей «нової економіки» Харківщини залишається на 
рівні «планів та перспектив».

Регуляторні заходи міської влади не витримують 
тесту на системність та виваженість стимулювання 
приватної ініціативи. Замість правового регулювання 
економічної діяльності та створення умов для здоро-
вої конкуренції у регіоні вони зводяться переважно 
до позаправових, довільних ігор із учасниками еконо-
мічного ринку. Обласна та міська влада оперує опти-
містичними показниками збільшення ваги малого та 
середнього бізнесу, однак її участь у створенні умов 
для цього має досить сумнівний та суперечливий ха-
рактер.

Втручання міської влади в роботу бізнесу характе-
ризується агресивним та конфліктним стилем. У ви-
падку загострення політичної боротьби в країні можна 
прогнозувати значне зростання цієї тенденції. Іншим 
фактором, що стимулюватиме і міську, і обласну владу 
до відверто або приховано заангажованого ставлення 
до бізнес-структур, буде очікуваний уже найближчим 
часом великий переділ харківської власності.

«Рейдерський сезон» у Харкові можна вважати 
відкритим. Та велика приватизація підприємств, що 
прокотилася областями України, а в харківському 
регіоні була «відкладена» зусиллями колишнього гу-
бернатора Є. Кушнарьова, тепер набирає обертів. 
У зоні переділу власності знаходяться як великі за-
води («Турбоатом», «Електроважмаш», ХЕМЗ, завод 
ім. Шевченка), так і маленькі підприємства, головним 
активом яких є земля та приміщення.

 У поточному періоді харківський регіон демон-
струє досить позитивні інвестиційні та інші еконо-
мічні показники. Але в цілому, прогнозуючи подаль-
ший розвиток бізнес-середовища області на пер-
спективу, слід виходити з того, що воно перебуває 
в епіцентрі негативних тенденцій (розподіл та пере-
розподіл власності, «ручний режим» регуляторної 
політики, політична заангажованість бізнесу тощо), 
що має руйнівний вплив на бізнес-клімат регіону та 
міста.

 Інша проблемна площина економічного розви-
тку регіону — це явно недостатня увага як великого 
бізнесу, так і влади до реалізації інноваційного по-
тенціалу Харківської області та активного стимулю-
вання розвитку галузей «нової економіки». Це різко 
обмежує можливості інтенсивного, якісного, еко-
номічного зростання регіону та його «вливання» до 
мейнстриму міжнародної бізнес-кооперації.



Територія 25,8 тис. км2

Щільність населення 39 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1114,8 тис. осіб

міське 680,6 тис. осіб

сільське 434,2 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Херсон 312 тис. осіб

Кількість районів 21

кількість сільських районів 18

кількість районів у містах 3

Кількість міст 9

в т.ч. обласного підпорядкування 3

Кількість селищ міського типу 31

Кількість сільських населених 
пунктів

656

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

696

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Бєлий Дементій, 
 керівник групи експертів
Богренцова Наталія, 
Гончар Михайло, 
Коробов Володимир

Херсонська обласна організація 
Комітету виборців України
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА

Вибори 2006 р., які відбулися на суто партійно-
пропорційній основі, закріпили на Херсонщині нову 
політичну реальність. Тенденції, які проявлялися під 
час голосування 2002–2004 рр., а саме: зменшення 
кількості виборців традиційних лідерів виборчих пе-
регонів (Комуністичної, Соціалістичної, ряду «укра-
їнських» партій), поява нових лідерів та переосмис-
лення образу «партії влади» (за рахунок переформо-
вування протестного та національно-демократичного 
електорату й розколу самої «партії влади») — всі ці 
тенденції стали реальністю виборів 2006 р. та визна-
чили багато особливостей першого післявиборчого 
року в Херсонській області. 

Мабуть, найбільш символічним результатом цієї 
трансформації стало перетворення майже 214 тисяч 
голосів виборців «червоного пояса», які були віддані 
на перших змішаних виборах 1998 р. за Комуністичну 
партію України, на 219,5 тисяч голосів виборців Пар-
тії регіонів у 2006 р.1

Електорат Партії регіонів з 1998 по 2006 рр. фак-
тично зріс у 76 разів. Ми можемо стверджувати, що 
вперше за 15 років незалежності херсонці своїми 
голосами визнали легітимність нової владної еліти 
Херсонщини, яка була сформована у 90-х рр. мину-
лого століття та пройшла політичні випробування у 
2004–2005 рр. До цього часу вони за інерцією голо-
сували за партії старої комуністичної еліти, яка втра-
тила свої важелі впливу наприкінці 90-х років (КПУ, 
СелПУ, СоцПУ).

Образи інших головних партій, що сформувалися 
під час змішаних виборів у 1998–2002 рр., під час го-
лосування 2006 р. залишилися незмінними. Ми мо-
жемо виділити 6–7 основних різновидів політичних 
партій, які, змінюючи назви, кольори та лідерів, тра-
диційно долають виборчий бар’єр на виборах у Хер-
сонській області: дві «партії влади» (ті, хто при владі, 
та ті, хто усунутий від неї), дві «свої» партії («східно» 
та «західно» орієнтовані), два різновиди «протестної 
партії» (для «східно-» та «західно-» орієнтованих ви-
борців). 

Для підтвердження цієї тези консервативності 
херсонського виборця наведемо приклад з електо-
ратом «Нашої України». У 2006 р. це були об’єднані 
виборці національно-демократичного спрямування 
та прихильники «партії влади». «Наша Україна» отри-
мала 54,5 тисячі голосів херсонців. Вісім років тому, у 
1998 р. , під час перших змішаних пропорційно-мажо-
ритарних виборів, тодішній електорат «Нашої Укра-
їни» голосував окремо за тодішню партію влади — 
НДП (27 тисяч голосів) та національно-демократичну 
партію — Народний рух України (30 тисяч виборців). 
Разом — 57 тисяч голосів херсонців. 

1 Тут і далі розрахунки велися за виданнями: 
«Як голосувала Україна. Вибори-98» (Київ: К. 
І. С., 1999) та «Аналітичний звіт про соціально-
політичну ситуацію на Херсонщині під час виборів 
2006 р. «VYBORY.KHERSON.UA» (Херсон: ОЛДИ-
плюс, 2006. – 119 с.).

Подібні статистичні розвідки ілюструють сталість 
уподобань місцевого електорату, коли, незважаючи 
на несприятливу демографічну ситуацію та політичні 
обставини нашого життя, ми можемо прогнозувати 
результати голосувань. 

Ці викладки потребують у подальшому більш де-
тального вивчення. Сьогодні ми лише констатуємо, 
що трьохвідсотковий бар’єр на виборах до Верховної 
Ради у Херсонській області подолали незмінні сім по-
літичних сил (ПР, БЮТ, «НУ», КПУ, СПУ, Народний блок 
Литвина та Блок Наталії Вітренко). 

Результати виборів на місцевому рівні були 
більш складними та строкатими. На п’яти видах 
виборів (до обласної ради, районних, районних 
у містах та міських виборах) депутатські мандати 
отримали представники 23 виборчих суб’єктів, 
частина яких представляє маргінальні політичні 
групи. У деяких випадках перемога деяких партій 
була абсолютно неочікуваною. Наприклад, такою 
несподіванкою була перемога на виборах до об-
ласної ради списку Комуністичної партії робітників 
та селян та проходження в окремі ради депутатів 
від Партії пенсіонерів. 
Отже, характерними рисами виборчої 
ситуації 2006 р. в області є:

• консервативність мотивів голосування та сприй-
няття головних політичних гравців виборчих пе-
регонів;

• протистояння владних еліт, одна з яких спира-
ється на симпатії більшості виборців, інша є ви-
разником вертикалі президентської виконавчої 
влади та, відповідно, меншості виборців; 

• у 2006 р. відбулася зміна владної еліти, що заго-
стрила політичний конфлікт в області; 

• строкатість електоральних уподобань виборців, 
що створює умови для політичної конкуренції на 
рівні органів місцевого самоврядування.

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
У ВЛАДІ 

У Херсонській області за партійними списками 
до місцевих рад було обрано 1 374 депутати, які 
представляють, як уже було сказано, 23 політичні 
партії та блоки. Слід відзначити, що з усієї кількості 
депутатських місць 87 % належать лише шести полі-
тичним суб’єктам: Партії регіонів (34 %), Блоку Юлії 
Тимошенко (18 %), Народному союзу «Наша Укра-
їна» (11 %), Комуністичній партії України (10 %), На-
родному блоку Литвина (8 %), Соціалістичній партії 
України (6 %) (див. таблицю 1). 

Особливістю результатів виборів стало те, що 
Партія регіонів отримала найбільшу кількість місць 
у Херсонській обласній, у всіх міських та абсолютній 
більшості районних рад, крім двох — Білозерської 
районної ради, де більше всіх депутатських місць 
отримав Блок Юлії Тимошенко, та Нововоронцов-
ської районної ради, де мандати розподілилися 
майже порівну між депутатами від НСНУ, Народного 
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блоку Литвина, Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіо-
нів та соціалістів. 

У восьми районних радах на другому місці за кіль-
кістю депутатських мандатів опинилися представ-
ники Блоку Юлії Тимошенко, друге місце у двох радах 
отримали соціалісти та комуністи, в одній раді — де-
путати Народного блоку Литвина, НСНУ, Селянської 
партії, у двох радах друге та третє місця поділили між 
собою депутати від БЮТ та КПУ. 

При цьому жодна з політичних партій не змогла 
отримати абсолютну більшість у жодній із місце-
вих рад. Навіть у Генічеському районі, де вплив Пар-

тії регіонів є незаперечним та переважним, спосте-
рігається партійний плюралізм «східноукраїнського», 
спрямування: до районної ради пройшло 8 політичних 
партій (Партія регіонів, БЮТ, Народний блок Литвина, 
СПУ, НСНУ, КПУ, ПНЕРУ, Блок «Не Так!»), а представ-
ники ПР отримали 48,3 % депутатських місць — най-
більший показник серед місцевих рад області. 

2 Білий Дементій. Моніторинг діяльності місцевих 
осередків політичних партій в Херсонській області. 
Перша половина 2006 р. // Партійне будівництво 
та вибори на Херсонщині: збірка аналітичних 
матеріалів. – Херсон, ХОО КВУ, 2006. – С.21–23.

Таблиця 1.
Представництво партій

у місцевих радах Херсонської 
області (крім рівня 
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Обрано депутатів 1374 85 161 131 193 804

1 Партія регіонів 467 30 58 42 73 264

2 Блок Юлії Тимошенко 251 19 29 34 30 139

3 «Народний Союз “Наша Україна”» 154 9 20 10 22 93

4 КПУ 133 7 11 10 20 85

5 Народний блок Литвина 113 6 8 6 14 79

6 СПУ 86 5 4 0 8 69

7 Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» 30 5 9 9 7 0

8 Селянська партія України 29 0 0 0 0 29

9 Блок «Не Так!» 28 0 0 2 4 22

10 Партія «Віче» 16 0 5 9 0 2

11 Блок Сергія Кириченка «Громадський контроль» 16 0 7 9 0 0

12 Партія «Відродження» 9 0 4 0 5 0

13 Партія пенсіонерів України 8 0 0 0 2 6

14 ХДС 6 0 0 0 1 5

15 ПНЕРУ 5 0 2 0 0 3

16 Комуністична партія робітників і селян 4 4 0 0 0 0

17 УРП «Собор» 4 0 0 0 0 4

18 ПЗУ 3 0 2 0 1 0

19 Громадянський блок Пора-ПРП 3 0 0 0 2 1

20 НРУ 3 0 0 0 0 3

21 ПППУ 2 0 2 0 0 0

22 Блок Юрія Кармазіна 2 0 0 0 2 0

23 НДП 2 0 0 0 2 0
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• Отже, результати голосування у місцеві ради об-
ласті не виявили одноосібних переможців, які 
могли б монопольно сформувати більшість та ви-
значити стратегічні напрями розвитку громад.

• При значній строкатості результатів голосування 
більшість депутатських мандатів отримали усього 
шість найбільш потужних політичних партій та 
блоків. 

• Партії-переможниці виборчого процесу є ви-
разниками протилежних політичних поглядів, що 
свідчить про різке зростання рівня політизації ор-
ганів місцевого самоврядування. 

• В умовах, що сформувалися, першою реальною 
загрозою дієздатності нових «партійних» рад 
стало обрання керівництва рад та створення міс-
цевих коаліцій більшості. 

Проблеми першого етапу
У кожній місцевій раді питання обрання керівни-

цтва рад та формування коаліційної більшості ви-
рішувалося по-різному. Партійці відразу продемон-
стрували у багатьох радах неможливість дійти комп-
ромісу, узгодити власні партійні амбіції та інтереси.

Найбільш показовою стала ситуація в Голоприс-
танській районній раді, роботу якої була заблоковано 
на кілька місяців у зв’язку з конфліктом довкола об-
рання голови райради. У ситуацію навіть були виму-
шені втрутитися представники обласної державної 
адміністрації. Можна навести й інші, менш драма-
тичні приклади. Так, у Херсонській міській раді два 
місяці обирали секретаря міської ради і майже рік — 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
У Суворовській районній раді міста Херсона кілька 
місяців не могли обрати заступника голови районної 
ради. Ці приклади можна продовжувати й продовжу-
вати. 

У цей період ми стали свідками створення неймо-
вірних комбінацій тимчасових партійних союзів, які 
інколи передвіщали загальнонаціональні коаліційні 
катаклізми. 

Так, 5 травня 2006 р. на першій сесії Херсонської 
обласної ради з другої спроби на посаду голови об-
ласної ради було обрано голову обласної організації 
Партії регіонів Володимира Анатолійовича Демьохіна.

Цій сесії передували складні коаліційні перемови 
між основними партіями, що пройшли до обласної 
ради (Партією регіонів, БЮТ, НСНУ, КПУ, КПРС, Народ-
ним блоком Литвина, СПУ, Блоком Наталії Вітренко). 
Напередодні відкриття сесії голова облдержадмі-
ністрації Борис Віталійович Сіленков, член НСНУ та 
депутат обласної ради, заявив про створення в об-
ласній раді «помаранчевої коаліції». Але висування 
наступного дня кандидатів на посаду голови облас-
ної ради відразу продемонструвало необґрунтова-
ність цієї заяви: представники Партії регіонів, БЮТ 
та НСНУ висунули відразу трьох представників на по-
саду «спікера» обласної ради. За кандидата від Партії 
регіонів Володимира Демьохіна проголосували 38 з 
83 депутатів, за бютівця Сергія Рибалку — 20 депу-
татів, за члена НСНУ, голову облдержадміністрації 
Бориса Сіленкова, — лише 9 депутатів. Після того, 
як Борис Сіленков зняв свою кандидатуру, за Сергія 
Рибалку проголосувало 23 депутати, за Володимира 
Демьохіна — 54 депутати. Після цього відбулося го-

лосування за заступника голови обласної ради, члена 
Соціалістичної партії Геннадія Георгійовича Причину. 
Він отримав голоси 62 депутатів. 

«Впевнена перемога Володимира Демьохіна, — 
резюмував незалежний оглядач Інтернет-видання 
«Політична Херсонщина», — продемонструвала, що 
більшість сформувала в обласній раді саме Партія 
регіонів. За неофіційною інформацією, свої голоси 
на користь представника Партії регіонів віддали, крім 
членів Соціалістичної партії, й деякі члени «Народ-
ного союзу “Наша Україна”3».

Отже, вже у травні у Херсоні було створено про-
образ «антикризової коаліції». І, мабуть, якщо б пар-
ламентські оглядачі уважніше відслідковували події 
в місцевих радах провінції, можливо, їм би вдалося 
запобігти провалу коаліційних перемовин на рівні 
Верховної Ради.

Взагалі, партійні функціонери виявилися здатними 
на різноманітні тимчасові та довгострокові союзи й 
об’єднання. Серед несподіваних (з погляду традицій-
них політологічних уявлень) результатів голосувань 
за керівників районних рад (див. таблицю 2) можна 
назвати пари: голова районної ради — член Партії 
регіонів, його заступник — представник БЮТу (Верх-
ньорогачицький район), або Партія регіонів + НСНУ 
(Дніпровська районна рада у місті Херсоні), чи БЮТ + 
КПУ (Голопристанська районна рада) тощо.

Найбільшу кількість керівних посад голів та за-
ступників голів районних рад отримала Партія регіо-
нів (18 посад, або 42 % усіх керівних посад). На дру-
гому місці із значним відставанням — Народна партія 
(7 посад, або 16,3 %), далі йдуть НСНУ (5 посад, або 
11,6 %), БЮТ, СоцПУ, КПУ — по 4 посади (або 9,3 %), 
одну керівну посаду голови районної ради отримав 
член СДПУ (о) (2,2 %). 

Якщо взяти на озброєння пропорційну модель 
представлення інтересів виборців та партій у місце-
вих радах, мусимо констатувати, що перший етап 
формування керівних органів районних рад «виграли» 
депутати від Народного блоку Литвина, які фактично 
отримали в місцевих радах «золоту акцію». Справді, 
Народний блок Литвина в обласній та районних ра-
дах мав 8,9 % депутатів від їхньої загальної кількості, 
а отримав — 16,3 % керівних посад. Переможцями 
можна вважати також Партію регіонів (33 % від за-
гальної кількості депутатів, а було отримано 42 % ке-
рівних посад) та соціалістів (7,2 % депутатів — 9,3 % 
посад). 

Блок Юлії Тимошенко не зміг скористатися пе-
ревагами великої кількості отриманих депутатських 
мандатів, тому його можна вважати таким, що про-
грав перший етап політичної діяльності місцевих 
рад — формування їхнього керівництва. Бютівці 
отримали 18,8 % депутатських мандатів і лише 9,3 % 
керівних посад.

• Отже, перший етап роботи місцевих рад у Хер-
сонській області продемонстрував, що відсут-
ність формальних процедур створення більшості 

3 Незалежне Інтернет-видання «Політична 
Херсонщина» (http://www.politics.kherson.ua/
?&lang=ukr&po=doc&doc_topic=813&search=
Демьохін&id=3436).
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Таблиця 2.
Відомості про партійність 

керівного складу обласної та 
районних рад.

Голова Заступник

1 Херсонська обласна рада ПР СоцПУ

2 Бериславський район НСНУ СоцПУ

3 Білозерський район БЮТ НСНУ

4 Великолепетиський район Народний блок Литвина (далі НБЛ) НСНУ

5 Великоолександрівський район БЮТ НБЛ

6 Верхньорогачицький район ПР БЮТ

7 Високопільський район СоцПУ

8 Генічеський район ПР ПР

9 Голопристанський район БЮТ КПУ

10 Горностаївський район ПР НБЛ

11 Іванівський район ПР НБЛ

12 Каланчацький район ПР КПУ

13 Каховський район НБЛ ПР

14 Нижньосірогозький район ПР ПР

15 Нововоронцовський район НСНУ СоцПУ

16 Новотроїцький район СДПУ(о) КПУ

17 Скадовський район ПР ПР

18 Цюрупинський район НБЛ НБЛ

19 Чаплинський район ПР ПР

20 Дніпровська районна у місті Херсоні рада ПР НСНУ

21 Комсомольська районна у місті Херсоні рада ПР КПУ

22 Суворовська районна у місті Херсоні рада ПР ПР

та розподілу керівних посад у місцевих радах за 
результатами виборів призводить до серйозних 
проблем, що можуть зривати нормальну роботу 
місцевих рад, надмірно її політизувати або при-
зводити до ситуативного голосування у питаннях 
розподілу керівних посад, що фактично нівелює 
результати виборів на користь тих чи інших партій 
та зовсім не відображає очікувань виборців.

Коаліційний процес
Аксіомою цивілізованої роботи депутатів в умовах 

пропорційної партійної роботи є створення коаліцій 
більшості з публічним проголошенням принципів 
роботи цієї більшості, розподілом повноважень та 
програмних цілей у депутатській діяльності. 

На жаль, жодна з партійних коаліцій депутатських 
фракцій області не спромоглася на подібний зви-
чайний рівень публічної цивілізованої роботи. Задля 
об’єктивності можна відзначити, що нашими законо-
давцями, авторами пропорційної моделі виборів на 
місцевих виборах, в їхніх законодавчих новаціях та-
кож не були передбачені природні та необхідні про-
цедури створення більшості, не виписані її обов’язки, 
права, процес узгодження передвиборчих програм 
тощо.

Лише депутати Херсонської міської ради і тільки 
через одинадцять місяців (!) своєї роботи 26 лютого 

2007 р. не тільки формально зафіксували створення 
депутатської більшості, створивши коаліцію під на-
звою «За розвиток Херсона», до якої увійшов 51 де-
путат, які представляють фракції Партії регіо нів, 
Блоку Наталії Вітренко, «Віче», Блоку Сергія Кири-
ченка «Громадський контроль», Комуністичної партії, 
Народного блоку Литвина, а також, що є принципо-
вим для налагодження цивілізованих політичних від-
носин, пообіцяли озвучити принципи свого об’єд-
нання4.

Але й через півтора місяця нова більшість так і не 
оприлюднила ні принципів своєї діяльності, ні про-
грамних положень, ні регламентних документів свого 
утворення на офіційному сайті міської ради чи в офі-
ційному друкованому виданні міської ради газети 
«Херсонський вісник».

Подібна ситуація відмови від формалізації «біль-
шостей» існує і в інших місцевих радах. Так, у Херсон-
ській обласній раді також діє більшість, що об’єдна-
лася навколо Партії регіонів та консолідовано голо-
сує з принципових питань, але в офіційних виданнях 
обласної ради годі шукати якісь формальні сліди 
цього депутатського утворення. 

4 Депутаты сформировали большинство // Херсон-
кур’єр (електронна версія газета міської ради 
«Херсонський вісник») (http://www.kurer.ks.ua/
modules.php?name=News&file=article&sid=1452).
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До речі, утворення цієї більшості в обласній раді 
також є показовим прикладом нерозвиненості по-
літичних відносин на рівні області. На другому пле-
нарному засіданні ІІ сесії обласної ради, яка від-
булася 5 червня 2006 р., було зроблено заяву про 
сформування депутатського міжфракційного об’єд-
нання «За відродження Херсонщини», до якого уві-
йшли 46 депутатів з п’яти фракцій обласної ради 
(БЮТ, Нашої України, СПУ, КПУ, Народного блоку 
Литвина). Через дев’ять днів, 14 червня 2006 р., 
на IV сесії обласної ради, було заявлено про ство-
рення іншої коаліційної більшості — депутатського 
міжфракційного об’єднання «За добробут Херсон-
щини», до якого увійшли 49 депутатів з шести фрак-
цій обласної ради (ПР, КПРС, Блоку Наталії Вітренко 
та учасники «невдалої» більшості — СПУ, КПУ та На-
родного блоку Литвина)5.

На яких принципах було сформовано «першу» біль-
шість? На яких принципах було сформовано «другу» 
більшість? Чому три фракції протягом дев’яти днів 
були учасниками двох протилежних за політичним 
змістом коаліцій? Всі ці питання залишаються без 
відповідей у зв’язку із відсутністю формалізованих 
відносин між фракціями, партіями, виборцями. Така 
відсутність формальних документів не тільки дезорі-
єнтує виборців та спотворює їхнє волевиявлення, але 
й призводить до внутрішніх конфліктів серед фракцій 
«більшості» й фактично ще більше «віртуалізує» і без 
того умовний поділ депутатів на більшість-меншість. 
Так, улітку 2006 р. радикально налаштовані депутати 
від Блоку Наталії Вітренко після того, як регіонали від-
мовилися ставити питання статусу російської мови 
та НАТО на голосування6, звинуватили представників 
Партії регіонів у зраді інтересів виборців та власних 
передвиборчих обіцянок. 

Подібна ситуація склалася й навколо ініціатив 
представників Блоку Сергія Кириченка «Громадський 
контроль» у Херсонській міській раді. Про це розпо-
відав 10 квітня на круглому столі «Громадськість за 
прозоре використання коштів та майна громади» 
Сергій Кириченко. Його фракція увійшла у коаліцію 
більшості «За розвиток Херсона», але більшість ініціа-
тив, які висувають депутати їхньої фракції, не отри-
мують підтримки у колег по коаліції.

Центром у процесі об’єднання політичних партій 
у місцевих радах Херсонській області стала Партія 
регіонів, яка створила навколо себе «східноукраїнсь-
кий» пул «депутатських» політичних партій з КПУ, 
КПРС, «Народної опозиції» Н. Вітренко, СДПУ (о), 
ПНЕРУ, Народного блоку Литвина, «Віче», «Відро-
дження» тощо. 

Слід відзначити, що особливих труднощів об’єд-
нання політичних сил навколо представників Партії 
регіонів влітку минулого року в більшості районних 
рад області не викликало. Хоча певні колізії спостері-

5 http://www.oblrada.ks.ua/index.php?id=10300.
6 Депутати Херсонської обласної ради не 

підтримали пропозицію обговорити статус 
російської мови // Політична Херсонщина. 
– 2006. – 31 травня (http://www.politics.kherson.
ua/?&lang=ukr&po=doc&menu_id=837&sdate_
b=nomatter&sdate_e=nomatter&doc_
topic=813&id=3498).

галися. Необхідно зазначити загальновідомий факт: 
успіх виборчої кампанії 2006 р. Партії регіонів в Хер-
сонській області було закладено під час президентсь-
кої кампанії 2004 р. спільними зусиллями різних 
партій. Тоді в області діяло кілька потужних штабів 
кандидата у президенти В. Ф. Януковича. Найбільш 
дієвими були штаби Аграрної (Народної) партії та 
СДПУ (о). За примхою долі, саме завдяки активності 
у 2004 р. Народний блок Литвина та СДПУ (о) фак-
тично провалили власну кампанію до місцевих рад 
у 2006 р. Чим активніше та успішніше вони агітували 
тоді за Януковича, тим на більшу кількість голосів мо-
гла розраховувати Партія регіонів через рік на місце-
вих та парламентських виборах. 

Влітку 2006 р. подібна ситуація ще раз оберну-
лася проти представників так званої «біло-блакит-
ної» коаліції, які програли вибори. Представники де-
путатських фракцій Партії регіонів у місцевих радах 
стали активно запрошувати депутатів від блоку «Не 
Так!» та Народного блоку Литвина» не тільки входити 
до своїх фракцій, а й змінювати партійну належність. 
За неофіційною інформацією, до партійних комітетів 
названих партій надходили скарги, що до депутатів 
застосовувалися різні аргументи впливу на користь 
змінювання їхньої партійної орієнтації. Але докумен-
тального підтвердження подібної інформації ми не 
маємо. З кінця 2006 р. підходи представників ПРУ до 
роботи із депутатами від інших партій в місцевих рад 
суттєво змінилися. Так, у грудні 2006 р. у Херсонській 
обласній та Херсонській міській раді були створені 
«позапартійні» депутатські фракції, основою яких 
стали депутати, які пройшли за списком Партії регі-
онів — «Рада» в обласній раді та «Південний регіон» у 
Херсонській міській раді. До цих новостворених груп 
перейшли «перебіжчики» від БЮТу — в обласній раді 
та НСНУ й БЮТу — у міській раді. 

Коаліційні більшості з депутатів Партії регіонів, 
блоку «Не Так!», Народного блоку Литвина, комуніс-
тів, інших депутатів створювалися в різних районних 
радах зі схожими назвами («За єдність» в Іванівській 
районній раді, «Єдність» в Нижньосірогозькій район-
ній раді тощо). 

Серед інших цікавих коаліційних поєднань були 
створення за ініціативи депутатів Великоолексан-
дрівської районної ради, членів НСНУ, у червні мину-
лого року депутатського об’єднання «Відродження», 
до якого увійшли представники НСНУ, БЮТ та КПУ7. 
Це об’єднання, до якого перейшов навіть один із чле-
нів ПРУ, проіснувало до квітня цього року й було ска-
соване за пропозицією голови районної ради члена 
БЮТу Юрія Терлецького. Депутати змінили регла-
мент та офіційно оголосили про розпуск більшості. 
Результатом зміни формату стало створення ситуа-
тивної більшості з депутатів БЮТ, КПУ, ПРУ та частини 
соціалістів.

Слід відзначити, що старий Закон України «Про 
статус депутатів місцевих рад», який не був присто-
сований до нової пропорційної моделі виборів, за-
гальмував створення партійних фракцій і став нега-
тивним чинником для затвердження нових відносин 
між партіями, виборцями і депутатами в територіаль-
них громадах. 

7 Новий день. – 2007. – № 16.
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Серед застарілих норм Закону України «Про ста-
тус депутатів місцевих рад», які потрібно було змі-
нювати відразу після виборів 2006 р., була й норма 
про партійну фракцію, яку можна було створити лише 
п’ятьма депутатами. 

У результаті значна частина партійних депутатів 
від «маленьких» партій опинилася поза фракціями. 

Лише в окремих радах були створенні об’єд-
нані фракції. Так, у Нижньосірогозькій районній 
раді три депутати від БЮТ приєдналися до пар-
тійної фракції НСНУ, в Чаплинській районній раді 
депутати від Соціалістичної партії, блоку «Не Так!» 
та Народного блоку Литвина також об’єдналися в 
одну фракцію. У Каховсь кій міській раді два депу-
тати від Народного блоку Литвина розійшлися по 
протилежних фракціях — Партії регіонів та Блоку 
Юлії Тимошенко. 

Лібералізація норм утворення фракцій не змінила 
ситуації зі структуризацією партійців у місцевих ра-
дах, що підтверджує опитування, проведене експер-
тами Херсонського КВУ у квітні цього року. 

Отже, мусимо констатувати, що для того, щоб 
досягти необхідної прозорості в діяльності місце-
вих рад в Херсонській області, зрозумілості для 
виборців у діяльності партійних фракцій, уникнути 
спокус тиску на депутатів необхідно, вивчивши до-
свід першого року виборів, на законодавчому рівні 
закріпити прозору процедуру створення депутат-
ської більшості, розписати права та обов’язки як 
більшості, так і меншості по відношенню до вибор-
ців, роботи в радах та реалізації власних перед-
виборчих обіцянок, активізувати виконання нових 
норм Закону «Про статус депутатів місцевих рад», 
«Про створення партійних фракцій», розширити 
права фракцій.

Огляд депутатського корпусу: плюси та 
мінуси пропорційної системи

Пропорційні вибори повністю змінили політичне 
обличчя місцевих рад. Для порівняння, депутати 
місцевих рад минулого скликання протягом усього 
терміну своєї діяльності (і не досить вдало) намага-
лися структурувати свою публічну діяльність, вибу-
дувати систему груп та фракцій. Так, відразу після 
формування нового складу місцевих рад минулого 
скликання лише в шести радах були сформовані де-
путатські групи, з яких лише в трьох ці групи мали 
партійне забарвлення («За соціальну справедливість 
і народовладдя» КПУ). Навіть наприкінці 2005 р., коли 
політична ситуація в країні різко змінилася й виросла 
роль партій в умовах наближення пропорційних ви-
борів, окремі місцеві ради не мали жодних депутатсь-
ких груп та фракцій!

Взагалі, створення партійних фракцій у місце-
вих радах Херсонщини у минулому скликанні нага-
дувало відповідні «кампанії» радянських часів. Так, у 
2003 р. — період «правління» в органах виконавчої влади 
СДПУ (о) — у радах області розпочалося створення 
груп та фракцій саме цієї партії. Коли у 2005 р. вплив 
СДПУ (о) зійшов нанівець, процес створення груп 
припинився і розпочався зворотній процес. На-
приклад, у Нововоронцовській районній раді група 
СДПУ (о) припинила своє існування. 

Потім розпочалася кампанія зі створення партій-
них груп НСНУ та «Батьківщини»8.

Отже, можна констатувати, що більшість депута-
тів у місцевих радах минулого скликання знаходилися 
поза партійними групами та фракціями. При цьому 
депутатський корпус місцевих рад здебільшого був 
легко керований з боку виконавчої вертикалі влади.

Якщо порівняти фракції, які існували наприкінці 
діяльності депутатів IV скликання з фракціями, що 
постали у Херсонській обласній раді навесні 2006 р., 
ми побачимо ті разючі зміни, що відбулися завдяки 
введенню пропорційної системи. 

Так, перед початком нової виборчої кампанії, 
у вересні 2005 р., в обласній раді існувало п’ять 
депутатсь ких фракцій та груп: «За соціальну спра-
ведливість і народовладдя» (тобто фракція КПУ) 
(6 депутатів), «Соціальне відродження» (7 депута-
тів), «Соціал-демократи за свободу, справедливість, 
солідарність» (7 депутатів), «За добробут Херсон-
щини» (17 депутатів), група «Народний союз “Наша 
Украї на”» (14 депутатів). Пізніше, наприкінці 2005 р., 
до них приєднається і фракція Партії регіонів. 

У травні 2006 р. в обласній раді існувало вісім 
депутатських фракцій: Партії регіонів (30 депутатів), 
Блоку Юлії Тимошенко (19 депутатів), Народного со-
юзу «Наша Україна» (9 депутатів), КПУ (7 депутатів), 
Народного блоку Литвина (6 депутатів), Соціаліс-
тичної партії України (5 депутатів), Блоку Наталії Віт-
ренко (5 депутатів), Комуністичної партії робітників 
та селян (4 депутати). До останньої фракції перей-
шов представник фракції Партії регіонів для забез-
печення формальної можливості створити фракцію.

Перед нами постала нова реальність: депутати, 
об’єднані у фракції, мають спільні передвиборчі про-
грами, політичні погляди, бачення реалізації місце-
вих програм розвитку, можливості для об’єднання 
та можливості колективного протиставлення тиску 
з боку адміністративного ресурсу, розраховують на 
захист з боку центральних органів своїх партій. 

Змінилася й соціальна структура депутатів облас-
ної ради: збільшилася частка підприємців, керівників 
приватних установ, вперше серед депутатів виникла 
категорія партійних функціонерів (5,9 %). Хоча серед 
представників депутатського корпусу залишилися 
представники управлінської номенклатури (17,6 %), 
керівники промислових підприємств (12,9 %) та 
сільсь ких господарств (10,6 %) (див. таблицю 3). 
Важливою особливістю стало оновлення депутат-
ського корпусу, прихід нових політиків до місцевих 
рад. 

Проте нова пропорційна система принесла й свої 
негативні риси. Насамперед вони пов’язані з пред-
ставництвом інтересів конкретних районів в облас-
ному «парламенті». За моделлю старої виборчої сис-
теми, кожна адміністративно-територіальна одиниця 
мала гарантовані три депутатських місця в обласній 
раді незалежно від свого розміру, соціально-економіч-

8 Білий Дементій. Становлення публічної політики 
в Херсонській області // Становлення публічної 
політики в регіонах України. — К.: УНЦПД, 2006 — 
С. 314–315.
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Таблиця 3.
Соціальна структура депутатів 

обласної ради.

Посада (заняття)
(згідно з класифікатором)

К-сть %

1
Чиновники та працівники органів місцевого 
самоврядування

15 17,6

2
Керівники промислових підприємств та їх-
ніх структурних підрозділів

11 12,9

3 Керівники сільських господарств 9 10,6

4
Працівники освіти, науки і виробничого на-
вчання

8 9,4

5 Підприємці 8 9,4

6 Працівники охорони здоров’я 7 8,2

7 Тимчасово не працюють 6 7,1

8 Пенсіонери 6 7,1

9 Працівники політичних партій (організацій) 5 5,9

10
Керівники банківських, фінансових, страхо-
вих установ

4 4,7

11 Працівники ЗМІ, громадських організацій 3 3,5

12
Працівники торгівлі, споживчої кооперації і 
громадського харчування

2 2,4

13 Адвокати 1 1,2

Разом 85 100 

Таблиця 4.
Представництво районів 

та міст обласного значення 
в Херсонській обласній раді.

Адміністративно-територіальна 
одиниця

Кількість депутатів з даних 
адміністративно-територі-

альних одиниць
% депутатів

% кількість виборців по 
кожній адміністративно-
територіальній одиниці

1 Херсон 64 75,2 32,3

2 Нова Каховка 3 3,5 7

3 Каховка та Каховський район 8 9,4 3,7 + 3,2 (6,9)

4 Бериславський район 1 1,2 4,3

5 Білозерський район 3 3,5 6

6 Великолепетиський район 1 1,2 1,7

7 Великоолександрівський район 0 0 2,4

8 Верхньорогачицький район 0 0 1,1

9 Високопільський район 0 0 1,4

10 Генічеський район 1 1,2 5,4

11 Голопристанський район 1 1,2 5,6

12 Горностаївський район 0 0 1,6

13 Іванівський район 0 0 1,4

14 Каланчацький район 0 0 2,1

15 Нижньосірогозький район 0 0 1,5

16 Нововоронцовський район 1 1,2 2

17 Новотроїцький район 0 0 3,4

18 Скадовський район 0 0 4,6

19 Цюрупинський район 1 1,2 6,1

20 Чаплинський район 1 1,2 3,2

Разом 85

ного потенціалу та значення для області, що, з одного 
боку, спрощувало можливості маніпулювання волею 
депутатів, а з іншого — давало можливість озвучу-
вати проблеми конкретних місцевостей та лобіювати 
їхнє вирішення. Під час довиборів до обласної ради 
у 2000 р. кандидат у депутати, тодішній голова обл-
держадміністрації О. Вербицький, допоміг вирішити 
Нижньосірогозькому району під час виборчої кампанії 
низку гострих соціальних проблем, що забезпечило 
йому впевнену перемогу в день голосування.

На сьогодні, за нашими підрахунками (див. та-
блицю 4), 75,2 % депутатів обласної ради є мешкан-
цями обласного центру, а майже половина місцевих 
територій області взагалі не мають представників в 
обласній раді. Крім цього, існує диспропорція між 
кількістю депутатів та пропорційною часткою вибор-
ців по кожній місцевій території, що може призвести 
до фактичного закріплення нерівності у вирішенні ін-
тересів мешканців конкретних районів області. 

У цій ситуації важливу роль повинні зіграти партійні 
організації. Представлення та захист інтересів мешкан-
ців всіх територій області залежить від рівня розбудови 
структури місцевих осередків партій, їхн ьо ї комуніка-
ції, спроможності адекватно збирати та аналізувати 
проблеми мешканців області та конкретних терито-
ріальних громад, доносити ці проблеми до депутатів 
обласної ради. 

• Можна констатувати, що введення пропорційної 
системи виборів привнесло в діяльність органів 
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місцевого самоврядування та представлення 
інтересів виборців як позитивні, так і негативні 
якості. 

• Серед позитивних моментів передусім слід на-
звати наближення органів місцевого самовря-
дування до відображення реальної картини полі-
тичних поглядів та уподобань жителів області. Ми 
опинилися в новій політичній реальності, більш 
зрозумілої та адекватної настроям більшості хер-
сонців. Структуризація депутатської діяльності 
повинна послабити адміністративний тиск на 
окремих депутатів, зробити їхню діяльність більш 
незалежною.

• Серед негативних рис необхідно назвати 
гігантсь ку диспропорцію у представленні та за-
хисті інтересів окремих територій в обласному 
представницькому органі, коли більша частина 
депутатів представляла обласний центр, а окремі 
райони фактично були позбавлені власних депу-
татів. Подібну диспропорцію має виправити роз-
будова партійних осередків в області та вдоско-
налення роботи керівних партійних органів. 

• Імовірно, ці питання повинні бути у центрі уваги 
законодавців під час вдосконалення системи міс-
цевого самоврядування в Україні.

• Необхідно відзначити також зміну соціальної 
структури депутатського корпусу, зменшення 
кількості чиновників, працівників бюджетних 
установ, збільшення частки підприємців, появу 
серед депутатів нової соціальної групи — партій-
них функціонерів.

Нестійкість депутатської структури: 
міф чи реальність?

Невизначеність статусу депутатів місцевих рад в 
умовах введення нової пропорційної системи при-
звела до знищення на Херсонщині традиційних форм 
комунікацій депутатів із виборцями, заклала меха-
нізм безвідповідальності окремих депутатів перед 
виборцями та своїми партійними осередками. Вве-
дення в січні цього року положення про імперативний 
мандат ситуації не вирішило, передусім тому, що на 
сьогодні поняття «партійна організація», «партійна 
депутатська фракція» здебільшого є віртуальними, 
особливо це стосується районних рад. Тому не існує 
й особливої потреби в переманюванні «перебіжчиків» 
у партійних функціонерів. Хоча в минулому році фік-
сувалися і факти виходу окремих депутатів із фракцій 
або роботи партійних депутатів зовсім на інші партії. 
Так, за офіційною інформацію голови обласної орга-
нізації «Батьківщини» Ю. Одарченка, в усіх місцевих 
радах області вісім депутатів — членів БЮТ вийшли 
з блоку. Постраждали й інші партії. Так, чотири де-
путати Херсонської міської ради з блоку Н. Вітренко 
вийшли з фракції та через деякий час створили де-
путатську групу соціалістів. Шість депутатів Херсонсь-
кої міської ради з фракції Партії регіонів у грудні ми-
нулого року покинули власну фракцію та створили 
разом із «вихідцями» з БЮТ (два депутати) та з НСНУ 
(один депутат) депутатську групу «Південний регіон». 
Цікаво, але такий вихід керівництво фракції Партії 
регіонів сприйняло спокійно, пообіцявши не засто-
совувати проти своїх вихідців норми імперативного 
мандату. Взагалі, прецеденти позбавлення депутатів 

повноважень поки що в області невідомі. Хоча, як уже 
згадувалося, тільки в Херсонській міській раді п’яту 
частину депутатів можна позбавити власних ман-
датів згідно з новими положеннями Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад».

Поки що єдина в області Народна партія заявила 
про бажання відкликати з посади депутата обласної 
ради екс-губернатора Херсонської області Анатолія 
Юрченка, який нещодавно очолив обласну організа-
цію Аграрної партії. Наразі події ще не закінчилися.

Отже, проблема переходів депутатів в інші пар-
тійні фракції у минулому році не набули широких 
масштабів. Поодинокі випадки не впливали на роз-
клад політичних сил у конкретних радах. Після вве-
дення положення про імперативний мандат в області 
факти його застосування відсутні. 

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД 

Однією з головних політичних особливостей Хер-
сонської області, що визначила логіку політичної си-
туації у першому післявиборчому році, було проти-
стояння між виконавчою владою та органами місце-
вого самоврядування. 

Протистояння 2006 р. стало продовженням пост-
майданівської ситуації початку 2005 р., коли до орга-
нів виконавчої влади прийшли політичні прихильники 
нового Президента. Тодішнє кадрове оновлення 
верхівки виконавчої влади в області та в районах у 
2005 р. отримало влучну назву «пітерізація» Херсон-
щини. Спостерігачі порівнювали прихід у херсонсь-
кий «Білий дім» нової команди управлінців на чолі з 
новим губернатором Борисом Сіленковим (колишнім 
міським головою Нової Каховки) з аналогічним про-
цесом, який відбувався у Росії з приходом до влади 
петербуржця Володимира Путіна та його земляків. 
Борис Сіленков також привів до влади своїх земляків 
з Нової Каховки — другого за значенням міста в об-
ласті. Завдяки цьому оновленню у 2005 р. відбулася 
зміна управлінської еліти, були змінені підходи до її 
формування, до влади значною мірою прийшли нові 
люди, підприємці, які мали невеликий досвід управ-
лінської роботи, але вміли робити бізнес. 

Місцеві вибори 2006 р. стали в першу чергу дру-
гим раундом конфлікту між старою та новою управ-
лінськими елітами, конфлікту, який отримав яскраве 
політичне та ідеологічне забарвлення, при цьому 
фактично зберігаючи власну аполітичну природу. На-
приклад, у «непримиренних» політичних лідерів двох 
таборів — тодішніх голів обласної організації ПР, на-
родного депутата України від Херсонської області, 
бізнесмена Володимира Демьохіна та голови облас-
ної організації НСНУ, народного депутата України, 
бізнесмена Володимира Фіалковського було більше 
спільного, ніж між тим же Фіалковським та його «со-
юзником» по «Нашій Україні», вічним опозиціонером, 
багаторічним лідером Херсонського крайового На-
родного Руху України, народним депутатом Олексан-
дром Ткаленком. 

До речі, вперше за всі роки незалежних виборів, 
завдяки революційним подіям 2004 р., вічна полі-
тична опозиція в Херсонської області, яка ніколи не 
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мала влади, і тому за роки незалежності фактично 
маргіналізувалася, змогла отримати контроль над 
виконавчою владою і спробувала поборотися за 
вплив на органи місцевого самоврядування. 

Ця боротьба була в цілому програна. Програш но-
вої еліти на місцевих виборах був обумовлений, крім 
об’єктивного впливу загальноукраїнської ситуації, 
також і конфліктом всередині цієї еліти «майданівсь-
кого зразка».

Результати місцевих виборів 2006 р. перевели у 
«гарячу» фазу протистояння між керівництвом орга-
нів місцевого самоврядування, більшість яких опини-
лася під контролем партії регіонів та їхніх союзників, 
та керівництвом органів виконавчої влади, які зали-
шилися членами НСНУ та їхніми спільниками. 

Початком цієї «гарячої» фази протистояння став 
факт провального голосування за кандидатуру го-
лови Херсонської облдержадміністрації Бориса Сі-
ленкова на посаду голови обласної ради. Нагадаємо: 
за нього проголосувало лише 9 з 85 депутатів облас-
ної ради. 

Віхами боротьби стали політичні питання статусу 
регіональної мови, вступу до НАТО, вимоги обласної 
ради заслухати звіт голови облдержадміністрації про 
соціально-економічну ситуацію в області зі спробами 
подальшого висловлення йому недовіри, війна комп-
роматів у пресі, робота у Херсонській області відразу 
двох комісій — з боку Кабінету Міністрів та Секретарі-
ату Президента, що перевіряли соціально-економіч-
ний стан Херсонської області та зробили абсолютно 
протилежні висновки. 

Ось один із прикладів «епістолярного жанру» пе-
ріоду загострення політичної боротьби вересня — 
жовтня минулого року: це заява (!) голови облдер-
жадміністрації, емоційна «майданівська» лексика якої 
видає всю напругу відносин між обласною радою та 
облдержадміністрацією. Цитуємо: «А голову облради 
регіонала Демьохіна з часу виборів в області не ба-
чили й не чули, сесії він не проводить. Регіонали, не 
спромігшись сформувати коаліційну більшість, нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в області брехнею. 
Приміром, активно запускають «качки» про начебто 
вже підписаний Президентом указ про зняття мене 
з посади»9.

На цю боротьбу «старої» та «нової» управлінських 
еліт, протистояння «біло-голубої» коаліції з прихиль-
никами Народного союзу «Наша Україна» швидко 
наклалася війна повноважень між Президентом та 
Кабінетом Міністрів, що розгорнулася з початку ве-
ресня минулого року. З цього моменту всі дії як об-
ласної ради, так і облдержадміністрації вписувалися 
в загальнонаціональний контекст та сприймалися 
виключно як епізоди «Великої війни» Президента та 
Прем’єра. Можна навіть стверджувати, що з вересня 
2006 р. до початку лютого 2007 р. фронт боротьби за 
президентські повноваження проходив у Херсоні.

Подібна ситуація, як у краплині води, віддзерка-
лювалася в багатьох районах області. Каланчацька 
та Новотроїцька районні ради висловили недовіру 

головам своїх райдержадміністрацій. У Новотро-
їцьку в результаті загострився конфлікт. Тамтешній 
голова райдержадміністрацій Ігор Охоцький навіть 
намагався заборонити місцевій газеті друкувати... 
звіт із сесії районної ради з рішенням про недовіру. 
Він також оскаржував рішення районної ради про не-
довіру йому у суді10. У цій ситуації Президент також 
довгий час відмовлявся виконувати передбачувану 
процедуру відправлення у відставку голови, якому 
висловили недовіру. Справа дійшла навіть до Верхо-
вної Ради, з трибуни якої народний депутат України 
Катерина Самойлик закликала Президента України 
виконати «свій конституційний обов’язок — і звіль-
нити керівників Новотроїцького, між іншим, самого 
великого сільського району нашої держави, та Ка-
ланчацького районів»11.

В умовах можливого висловлення недовіри го-
лова Херсонської облдержадміністрації Борис Сілен-
ков вчинив у кардинально інший спосіб. Він 25 ве-
ресня, напередодні початку засідання сесії обласної 
ради, звернувся з позовом до суду з вимогою ви-
знати намагання депутатів заслухати звіт щодо ви-
конання програми соціально-економічного розвитку 
та обласного бюджету за перше півріччя 2006 р. не-
правомірним. 

Суд ухвалив зупинити дію рішення постійних ко-
місій, робочої групи з підготовки VI сесії обласної 
ради V скликання, голови Херсонської обласної ради 
про внесення до порядку денного VI сесії питання 
про звітування до розгляду даної справи по суті та 
зобов’язав не включати це питання до порядку ден-
ного цієї сесії12.

Тим самим депутати обласної ради не змогли ви-
конати процедуру висловлення недовіри голові об-
лдержадміністрації, хоча це не завадило їм визнати 
роботу облдержадміністрації у першому півріччі 
2006 р. незадовільною. За це рішення проголосувало 
43 депутати з 72 присутніх на сесії. 

Події вересня — початку жовтня минулого року 
стали піком протистояння місцевих гілок влади. Як 
уже зазначалося, вони сприймалися виключно у кон-
тексті політичного протистояння представників про-
президентських та пропрем’єрських сил. Напружені 
відносини залишалися й у подальшому. Ще одне за-
гострення протистояння сталося наприкінці січня — 
на початку лютого 2007 р., що збіглося з прийнят-
тям Верховною Радою Закону про Кабінет Міністрів 
та «грою мускулів» Кабінету Міністрів і Секретаріату 
Президента. 

Кожне подібне загострення фактично позбавляло 
обласну виконавчу владу шматка суверенності та са-
мостійності. Влада поступово концентрується в ру-

9 Політична Херсонщина (http://www.politics.
kherson.ua/?&lang=ukr&po=doc&po_
mode=archive&menu_id=765&sdate_b=2006-
09&sdate_e=2006-09&doc_topic=708&id=3689).

10 Смаль Світлана. Боротьба за… тінь // Вгору. — 
2006. — 7 вересня.

11 Зі стенограми 6 пленарного засідання Верховної 
Ради України 15 вересня 2006 р. (джерело: www.
rada.gov.ua).

12 Офіційний сайт Херсонської облдержадміністрації 
(http://www.oda.kherson.ua/cgi-bin/control.
pl?type=body&lang=&id=./adm/currentinf/inf/news/
2006,09,26,9.html).
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ках органів місцевого самоврядування. Керівництво 
обласної державної адміністрації погоджувалося на 
різноманітні кадрові та інші поступки. Так, було звіль-
нено кілька одіозних чиновників, а заступником го-
лови облдержадміністрації став відомий представник 
Партії регіонів, досвідчений управлінець Олександр 
Коняєв. Його прихід в адміністрацію ознаменував по-
чаток повернення в «білий дім» старої управлінської 
гвардії. 

Отже, весь 2006 післявиборчий рік характеризу-
вався гострим протистоянням умовно «помаранче-
вих» органів виконавчої влади та умовно «біло-бла-
китних» органів місцевого самоврядування. Посту-
пово центр влади переміщається з кабінету голови 
облдержадміністрації до кабінету голови обласної 
ради. Цей процес ще триває. При цьому представ-
ники депутатської більшості постійно уникають де-
монстрації своєї сили, поступово перебираючи по-
вноваження на себе.

Відносини між міськими головами та міськими 
радами в цілому в області були стабільними. Нами 
не було зафіксовано жодного гарячого конфлікту, 
яким, наприклад, була багатомісячна епопея зняття 
скадовського міського голови у часи попереднього 
депутатського скликання. Причин цього «спокою», на 
наш погляд, три: 

• перемогу на міських виборах отримали ті міські 
голови, політичні погляди яких збігалися з погля-
дами депутатської більшості (Херсон, Гола При-
стань, Скадовськ);

• вони швидко знаходили спільну мову, поступив-
шись частиною власних повноважень (Нова Ка-
ховка, Каховка);

• відразу відправлялися у відставку (Цюрупинськ), 
внаслідок чого перемогу на виборах отримували 
лояльні до більшості міські голови. 

Хоча навіть у «спокійних» міських радах міські го-
лови були вимушені йти на значні поступки партійним 
осередкам переможців. Наприклад, херсонський 
міський голова Володимир Сальдо не зміг пролобі-
ювати на посаду секретаря міської ради керівника 
міської організації Партії регіонів, незважаючи на 
те, що регіонали отримали більшість у міській раді. 
І тільки через одинадцять місяців Володимир Сальдо 
зміг провести через голосування призначення своїм 
заступником з гуманітарних питань свою людину, яка 
весь цей час виконувала обов’язки заступника, фор-
мально перебуваючи на посаді радника. 

Можна констатувати, що, незважаючи на відсут-
ність «відкритих» гарячих точок, проблеми відносин 
міських голів та міських рад залишаються гострими, 
в них на сьогодні є більшість прихованих проблем. 
Імовірно, ми повинні ще раз зважити та вирішити, 
чи потрібні міським територіальним громадам такий 
баланс влади, коли міські голови, які обираються 
прямим голосуванням, не мають необхідної повноти 
влади та залежать від примх депутатської більшості 
у своїх радах?

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
«ЦЕНТР — РЕГІОН»

Перший напрям — по вертикалі виконавчої 
влади. Кабінет міністрів — обласна державна адмі-
ністрація та територіальні органи виконавчої влади. 
Ці відносини у 2006 р. можна охарактеризувати як 
конфліктні. 

Другий напрям — по «президентській вертикалі». 
Взаємовідносини «Секретаріат Президента — об-
ласна державна адміністрація» характеризувалися 
дзеркально протилежними відносинами. І перший, і 
другий напрями взаємовідносин знаходилися у ми-
нулому році у політичній площині протистояння Ка-
бінету міністрів та Секретаріату Президента і мали 
деструктивний для області характер. 

Третій напрям — взаємовідносини народних 
депутатів України та виборців області. Характерною 
особливістю 2006 р. стала зміна природи відносин 
народних депутатів з місцевою елітою, представни-
ками бізнесу та пересічними виборцями у зв’язку зі 
зміною виборчої моделі.

Четвертий напрям — налагодження зв’язків між 
новою владою Херсонської області та керівництвом 
країни. Ініціатива цього напряму належала новообра-
ному голові Херсонської обласної ради.

Комунікації: Київ — Херсон
Зовнішніми факторами, які визначали природу 

взаємовідносин Києва та Херсона, стали затяжна 
коаліційна криза та війна повноважень між Кабінетом 
міністрів та Секретаріатом Президента. Про це до-
кладніше ми вже писали у інших розділах. 

На наш погляд, позитивним фактом минулого 
року стала зміна куратора Херсонської області з боку 
Кабінету міністрів. Так, у зв’язку з відставкою міні-
стра України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія 
Павленка обов’язки куратора області взяв на себе 
міністр науки та освіти, уродженець Херсонської об-
ласті, народний депутат кількох скликань, соціаліст 
Станіслав Ніколаєнко.

Подібна «рокіровка» позитивно вплинула на рі-
вень комунікації між нашою областю та київськими 
владними кабінетами. 

І хоча, як уже зазначалося, загальний стан від-
носин між Києвом та нашою областю ми характери-
зуємо як деструктивний, були й позитивні моменти 
співпраці. Серед них можна відзначити спільні зу-
силля керівництва обласної ради, облдержадміні-
страції та міських голів великих міст області щодо 
лобіювання «херсонських рядків» під час прийняття 
державного бюджету. Як зазначав восени минулого 
року на прес-конференції голова Херсонської об-
ласної ради В. А. Демьохін, це був один із небагатьох 
успішних прикладів взаємовідносин всіх гілок влади 
на благо розвитку області. 

Діяльність народних депутатів України 
в регіоні 

Важливою складовою взаємовідносин «Центр — 
регіон» залишається діяльність народних депутатів 
України. 
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Область має п’ятьох депутатів — уроджен-
ців Херсонщини, які представляють майже всі 
парла ментсь кі фракції (крім соціалістів та «Нашої 
Украї ни»). 

Найбільшою активністю у Херсоні відрізняється 
діяльність народного депутата, представника Блоку 
Юлії Тимошенко Юрія Одарченка. 

Тут задіяні всі форми присутності: діє його гро-
мадська приймальня, він особисто веде приймання 
виборців, проводить регулярні прес-конференції, 
присутній на сесіях обласної та Херсонської міської 
рад, оскаржує рішення влади в правоохоронних ор-
ганах, звертається в деяких випадках до суду. Юрій 
Одарченко фактично очолює депутатів від опозиції 
під час різноманітних акцій протесту. Така діяль-
ність народного депутата України Юрія Одарченка 
викликає протести з боку місцевої влади. Нещо-
давно депутати, які представляють фракції біль-
шості Херсонсь кої міської ради, повідомили ЗМІ 
про те, що вони навіть звернулися до комісії з де-
путатської етики Верховної Ради з вимогою вжити 
дисциплінарних заходів за деструктивну поведінку 
та втручання Ю. В. Одарченка у роботу міської ради. 
Звернення було ініційоване після того, як 28 лютого 
2007 р. представники політичних партій на чолі із 
Ю. Одарченком взяли штурмом будівлю Херсон-
ського міськвиконкому.

Слід відзначити, що можливість лобіювання шля-
хів вирішення проблем області на рівні центральної 
виконавчої влади у народного депутата Ю. Одар-
ченка є низькою у зв’язку з гострим політичним про-
тистоянням й опозиційністю партії депутата до Кабі-
нету Міністрів. 

У цьому плани відрізняються депутати «біль-
шості». Найбільш досвідчена з представників депу-
татського корпусу є член КПУ Катерина Самойлик. 
За багато років своєї парламентської та партійної 
діяльності вона змогла напрацювати багатий прак-
тичний досвід та користується повагою чиновників 
центрального рівня, чиновників обласного рівня та 
виборців. 

Діяльність народних депутатів — уродженців 
Херсонської області, членів Партії регіонів Ігоря Ко-
закова та Олексія Журавка має специфічне зна-
чення. Вони представляють не тільки парламентську 
більшість, а й політичні сили, що перемогли на міс-
цевих виборах. У цьому сенсі працювати в області їм 
набагато простіше. 

Народний депутат України від ПР, керівник гро-
мадського об’єднання «Співдружність ініціативних 
інвалідів» та крупний бізнесмен Олексій Журавко, 
уродженець Цюрупинська (Херсонська область) 
зосередив власну депутатську діяльність на рівні 
цього міста районного значення. У ньому відкрито 
громадсь ку приймальню, ведеться приймання гро-
мадян, лобіюються інтереси Цюрупинського регіону 
на рівні столиці. 

Потужною допомогою для Ігоря Козакова є ме-
режа громадських приймалень, які розгорнула з во-
сени минулого року Партія регіонів. Хоча в її роботі 
теж є певні проблеми. Передусім це недостатній 
кваліфікаційний рівень працівників громадських при-
ймалень, надмірна політизація, відсутність зворот-

ного зв’язку з виборцями та фракціями Партії регіо-
нів у місцевих радах. 

Комунікації: Херсон — Київ
Одним із найбільш важливих факторів, який впли-

ває на взаємовідносини між Херсоном та Києвом, є 
те, що очолюють Херсонську обласну та більшість 
районних рад представники Партії регіонів. Голова 
обласної організації Партії регіонів, колишній народ-
ний депутат В. А. Демьохін одночасно є головою об-
ласної ради. Один із заступників голови облдержад-
міністрації є представником Партії регіонів.

У Києві створено (мабуть, унікальне явище!) об-
ласне комунальне підприємство «Представництво 
Херсонської області», яким керують колишні по-
мічники В. А. Демьохіна у парламенті. Подібна по-
літична наближеність, збереження старих зв’язків 
В. А. Демьо хіна та створення фактично формально 
лобістської структури в Києві — все це дає можли-
вості для вирішення багатьох проблем області. 

До речі, В. А. Демьохін активно виступає за від-
новлення радянської моделі рад із тодішньою влад-
ною пірамідою, за якої партія-переможниця всіх 
рівнів виборів отримає ще більше можливостей для 
впливу на соціально-економічну ситуацію в регіонах. 
Нещодавно проведено форум депутатів місцевих рад 
Херсонської області, в якому взяли участь представ-
ники «більшості» (ПР, КПУ, СоцПУ, СДПУ (о), Народ-
ного блоку Литвина та ін.) і який підтримав прагнення 
регіоналів відтворити стару «радянську» вертикаль 
влади. Депутати місцевих рад у своєму зверненні за-
кликали віддати владу Радам. 

Приймальні народних депутатів України в регіоні
У зв’язку зі зміною моделі виборів змінилася й 

система взаємодії народних депутатів України та ви-
борців. Насамперед відійшла у минуле мажоритарна 
система комунікацій депутатів із органами влади, 
представниками бізнесу, громадськістю та широким 
загалом виборців. Раніше кожний район нашої об-
ласті був закріплений за конкретним народним де-
путатом, який був кревно зацікавлений у розширенні 
своєї присутності на цій території. Тому поширеним 
явищем того часу на Херсонщині були:

• регулярний прийом виборців у кожному сільсь-
кому районі області, який вели помічники народ-
ного депутата та регулярно сам депутат;

• регулярні зустрічі народного депутата України з 
трудовими колективами свого округу;

• постійне безпосереднє спілкування народного 
депутата з представниками влади, керівниками 
підприємств, бізнесменами;

• діяльність благодійного фонду депутата, який ви-
конував соціальні програми у конкретній місце-
вості.

Безпосередня зацікавленість народного депутата 
результатами майбутніх виборів була запорукою його 
активності при лобіюванні конкретних проблем нашої 
області. Тому, наприклад, опозиційні народні депу-
тати в нашій області — комуністи та соціалісти — за-
вжди тісно співпрацювали з «кучмівським режимом» 
у розвитку своїх виборчих округів. 

На сьогодні стару модель спілкування з вибор-
цями повністю знищено. Центр спілкування з ви-
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борцями перенесено в офіси місцевих організацій 
парламентських партій, здебільшого зник елемент 
безпосереднього та зацікавленого спілкування на-
родних депутатів зі своїми виборцями, представни-
ками виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
керівниками підприємств. У цій системі народний 
депутат майже втратив риси «батька» своїх виборців 
та захисника конкретних територій і все більше пере-
творюється на політичну фігуру.

За цих умов найбільші парламентські партії ство-
рюють громадські приймальні своїх фракцій або 
своїх депутатських груп у межах фракцій (напри-
клад, «Наша Україна»). Залежно від організаційних 
потужностей мережа цих громадських приймалень 
охоплює відповідну територію області. Крім цього, 
народні депутати України — уродженці Херсонської 
області ведуть у своєму рідному місці регулярний 
прийом виборців та намагаються впливати на по-
літичну та соціально-економічну ситуацію в області. 
За відомостями Комітету виборців України, у той чи 
іншій спосіб приймання виборців проводять всі п’ять 
народних депутатів — уродженців Херсонської об-
ласті. 

Можна констатувати, що Партія регіонів та БЮТ 
у Херсонській області наближається до створення 
представницької моделі, побудованої на пропор-
ційній партійній основі. 

Всі члени партії на всіх рівнях влади — від міс-
цевих до парламентських — виконують свої функ-
ції із представлення інтересів партії. Представники 
опозиції (БЮТ) концентрують свою діяльність на 
критиці влади, виявленні недоліків, їхньому оскар-
женню. Представники більшості (Партії регіонів) на-
магаються використати власні можливості для вирі-
шення проблем, що виникають в управлінні областю. 
Необхідно відзначити, що в цій моделі є дуже мало 
місця виборцю з його нагальними проблемами та 
питаннями. При цьому виникає питання: чи входить 
до депутатських обов’язків вирішення проблем кон-
кретних українців, чи не є це рудиментом минулої 
радянської доби?

Але за існуючих норм законодавства керівництву 
партійних фракцій у Верховній Раді необхідно вста-
новити більш чіткі системи відповідальності та контр-
олю за роботою депутатів із виборцями, опублікувати 
в херсонських ЗМІ закріплення депутатів за відповід-
ними регіонами (до рівнів районів), час та місце при-
йому депутатів та їх помічників у кожному районному 
центрі Херсонської області.

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

Однією з серйозних управлінських проблем Хер-
сонщини, що серйозно впливає на соціально-еконо-
мічну ситуацію в області, є багаторічні постійні хао-
тичні та безсистемні кадрові перестановки, які навіть 
охрестили, за влучним висловом Президента Укра-
їни Леоніда Кучми, «кадровою чехардою». У 1996–
2005 рр. на всіх рівнях місцевої влади (від районних 
державних адміністрацій до структурних підрозділів 
та керівництва облдержадміністрації) відбувалися 
постійні зміни чиновників, що помітно ослабили опо-

зиційно налаштовану місцеву еліту. Можна констату-
вати, що починаючи з 1996 р. вплив лівої регіональ-
ної еліти в нашій області був поступово обмежений 
шляхом активних кадрових перестановок місцевих 
керівників. Саме в 1996 р. було замінено 10 із 18 глав 
районних держадміністрацій, які мали великий до-
свід управлінської діяльності, набутий іще за часів 
радянської влади13.

Протягом наступних десяти років головами Хер-
сонської обласної державної адміністрації побувало 
десять осіб, а на посадах голів районних державних 
адміністрацій — ще близько 70-80 чиновників. Цей 
процес «чисток» не залежав від виборів та зміни по-
літичного режиму, як це намагалися подати деякі по-
літики. Ось деякі приклади виборчих та невиборчих 
років: у 1996 р. було звільнено десять голів райдерж-
адміністрацій, в 1998 — вісім, в 2003 р. — дев’ять... 
Змінами регіональної еліти в Херсонській області 
опікувалися в тодішній Адміністрації Президента. 
І лише революційні події кінця 2004 р. та введення 
пропорційних виборів на місцевому рівні допомогли 
поставити процес оновлення та конкуренції місце-
вих еліт на більш демократичну еволюційну основу. 
Спочатку було оновлено управлінську еліту. Як уже 
згадувалася, відбулася «пітеризація» херсонської 
обласної влади, тобто до влади прийшли молоді 
енергійні управлінці третього та навіть четвертого 
ешелону, окремі представники середнього бізнесу. 
Цей прихід закріпила нова пропорційна основа. 
Партійні списки НСНУ та БЮТу більшою мірою, Пар-
тії регіонів меншою мірою складалися з нових об-
лич. Частина старої номенклатури, «поставивши» 
на звичні «старі» партії влади, програла вибори та 
не потрапила до владного Олімпу. Все це сприяло 
оновленню влади, і все це є, безумовно, позитив-
ними моментами. 

На жаль, крім позитивних моментів, соціально-
політичні процеси оновлення еліт мають і яскраві не-
гативні риси. Втрачено рівень політичної культури, 
ми спостерігаємо за конфліктом еліт, споживацькими 
настроями нових політиків тощо. 

Найбільшу тривогу викликає «силовий варіант» 
протистояння місцевих еліт, коли місцеві політики 
не можуть знайти спільної мови та активно застосо-
вують силові методи вирішення конфліктів. Це осо-
бливо стало помітно наприкінці січня — в березні 
цього року, тобто через рік співпраця місцевих еліт 
вилилася у протистояння депутатських фракцій у 
Херсонській міській раді з активним використанням 
політичних сил, що знаходяться поза межами міської 
ради. Так, депутати від Блоку Юлії Тимошенко, які не 
змогли знайти консенсусу із депутатською більшістю 
з питань процедури розподілу землі, 26 січня забло-
кували роботу сесії, захопивши трибуну. 28 лютого, 
коли більшість відмовилася поставити на розгляд се-
сії питання тарифів на житлово-комунальні послуги, 
депутати від Блоку Юлії Тимошенко та учасники «ан-
титарифного мітингу», який проходив біля стін Хер-
сонської міської ради, захопили велику сесійну залу. 

13 Регіональний портрет України. – К.: Український 
незалежний центр політичних досліджень, 
2003. — С.270.
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У приміщенні міськвиконкому виникли сутички між 
тими, хто мітингував проти підняття тарифів, при-
хильниками міської влади, охоронцями та міліцією. 
Депутати більшості забарикадувалися у малій залі й 
провели сесійне засідання, не пустивши на нього де-
путатів-опозиціонерів.

Через два тижні прихильники Партії регіонів, за-
хопивши зал Палацу молоді, зірвали представникам 
Блоку Юлії Тимошенко проведення зборів зі ство-
рення Ініціативної групи з відкликання Херсонського 
міського голови Володимира Сальдо та депутатів 
міської ради. 

Подібні факти свідчать про ескалацію напруги, що 
виникла між представниками різних місцевих еліт. Ця 
ескалація накладається на загальноукраїнську полі-
тичну кризу.

Необхідно відзначити, що подібні відносини роз-
виваються на фоні вкрай низького рівня довіри ви-

14 Використані результати серії соціологічних 
досліджень «Довіра до влади», які проведені у 
2006-2007 рр. дослідницькою групою «Взаємодія» 
за участю Херсонського обласного відділення 
Соціологічної асоціації України та кафедри 
філософії і соціології Херсонського національного 
технічного університету на замовлення партії та 
газети «Наша Україна». Опитування проводилися 
у жовтні, грудні 2006 р., у лютому 2007 р. Квотна 
репрезентативна вибірка по області – 600 осіб. 
Метод збирання інформації – формалізоване 
інтерв’ю за місцем проживання. Науковий 
керівник дослідження – Володимир Коробов, 
голова Херсонського обласного відділення та 
член Правління Соціологічної асоціації України, 
завідувач кафедри філософії і соціології 
Херсонського національного технічного 
університету, кандидат соціологічних наук, 
доцент; E-mail: constant@public.kherson.ua.

борців до представників місцевих еліт. Взагалі, про-
блема довіри громадськості до керівників місцевої 
влади, самоврядування, політичних та громадських 
діячів є однією із найголовніших політичних про-
блем Херсонщини. Дефіцит громадської довіри до 
чиновників перешкоджає ефективній діяльності 
державних органів, громадської легітимації влади, 
гармонізації стосунків держави і громадянського 
суспільства.

Місцеві соціологи провели у вересні 2006 — бе-
резні 2007 рр. серію соціологічних досліджень рівня 
довіри херсонців до представників місцевої еліти. 

Було виявлено, що найвищим рівнем довіри у 
м. Херсоні протягом останнього року після виборів 
користувався міський голова В. Сальдо — за даними 
вересневого (2006 р.) соціологічного дослідження, 
загалом йому довіряли 57 %14.

Це досить високий рівень довіри. Він є вищим, 
наприклад, ніж рівень довіри у той самий період до 
мера м. Харкова та деяких інших українських міст. 
Такий рейтинг зрозумілий з огляду на успішну пе-
редвиборчу кампанію, яку провів В. Сальдо в 2005-
2006 рр., його потужну і постійну медійну кампанію. 
На відміну від інших керівників Херсонщини — голови 
Херсонської облдержадміністрації Б. Сіленкова та 
голови Херсонської облради В. Демьохіна, В. Сальдо 
провів саме персональну виборчу кампанію, прово-
див саме персональні PR-акції, які були спрямовані 
на зміцнення особистої популярності, персональ-
ного авторитету.

На той же період (вересень 2006 р.) рівень до-
віри до голови Херсонської облдержадміністрації 
Б. Сіленкова і голови Херсонської обласної Ради 
В. Демьохіна вдвічі нижчий: у Б. Сіленкова — 26 %, у 
В. Демьохіна — 23 %. Такий однаково невисокий рі-
вень довіри може пояснюватися невеликим часом, 
який минув від обрання обласної ради і змін політич-
ного курсу держадміністрації, недоліками в інфор-
маційно-аналітичній і політтехнологічній роботі, тра-
диційною недовірою херсонців до органів місцевої 
влади та негативним іміджем місцевої влади, який 
відтворює місцева преса.

Мал. 1.
Довіра до керівників, 

політичних і громадських 
діячів Херсонщини. 
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Вересень 2006 р. (%). За даними дослідження «Довіра до влади», прове-
деними дослідницькою групою «Взаємодія» за участю Херсонського об-
ласного відділення Соціологічної асоціації України та кафедри філософії 
і соціології Херсонського національного технічного університету. Квотна 
репрезентативна вибірка по області — 600 осіб. Метод збирання інформа-
ції — формалізоване інтерв’ю за місцем проживання. 
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Рівень довіри громадськості до обласних керів-
ників у лютому 2007 р. залишився на низькому рівні. 
Стосовно голови Херсонської облдержадміністра-
ції Б. Сіленкова і голови Херсонської обласної ради 
В. Демьохіна домінують оцінки «скоріше НЕ дові-
ряю». У жовтні, грудні і лютому 2007 р. скоріше не до-
віряли Б. Сіленкову відповідно 35, 33 і 29 %. За той 
же період скоріше не довіряли В. Демьохіну трохи 
більше — 35, 35 і 33 %.

Характерно, що число тих, хто тією чи іншою мі-
рою довіряє Б. Сіленкову за період від жовтня до лю-
того, постійно зростає: 22,5 % у жовтні, 31 % у грудні 
і 32 % у лютому. А число тих, хто тією чи іншою мірою 
довіряє В. Демьохіну за той же період, знижується: 
23,3 % у жовтні, 20,2 % у грудні; 18 % — у лютому. 
Отже, у лютому 2007 р. рівень довіри до Б. Сіленкова 
вищий від рівня довіри до В. Демьохіна на 14 %. 

Безумовно, така інтегральна оцінка, як рівень до-
віри, залежить від дії багатьох факторів: політичних, 
економічних, соціокультурних і особистісних.

Перевагою В. Сальдо є потужний особистісний і 
соціально-психологічний фактор, висока активність у 
сфері зв’язків із громадськістю. Володимир Сальдо 
веде свою медійну кампанію дуже виважено, висту-
пає перед виборцями виключно українською мовою. 
Російськомовне населення вдячне В. Сальдо за від-
родження символу російськості Херсона — пам’ят-
ника засновнику Херсона Григорію Потьомкіну. Для 
В. Сальдо притаманні дистанціювання від провідних 
партій, спроби підкреслити своє особливе ставлення 
до провідної Партії регіонів, а головне, підкреслювання 
тези, що він є представником «партії херсонців». 

Перевагою В. Демьохіна є дія політичного фак-
тору. Політична сила, яку представляє В. Демьохін, 
є переможцем виборів на загальнонаціональному і 
херсонському рівнях. Партія регіонів очолює анти-
кризову коаліцію, а її лідер В. Янукович — український 
уряд. На боці Партії регіонів протягом року після ви-
борів була політична ініціатива і довіра населення.

Усі три обласні керівники (Б. Сіленков, В. Сальдо 
і В. Демьохін) мають великий особистісний потен-
ціал — високий політичний, інтелектуальний і мо-
рально-політичний. Це талановиті і видатні місцеві 
керівники, потужні політичні особистості.

Ситуативно Б. Сіленков завоював свою керівну 
посаду під час визначальних і драматичних подій 
«помаранчевої революції», В. Демьохін — під час по-
рівняно спокійних виборів 2006 р. І лише В. Сальдо 
пройшов справжню політичну битву за посаду мера 
Херсона, витримав громадську експертизу його осо-
бистості.

Перевагою Б.  Сіленкова є більш висока актив-
ність у сфері зв’язків із громадськістю. Здається, для 
В. Демьохіна цей напрям роботи не є найбільш при-
вабливим і визначальним.

Пік компрометації Б. Сіленкова у ЗМІ пройшов, 
кампанія з компрометації В. Демьохіна ще присутня 
у масовій свідомості.

Обоє керівників мають невисокий рівень довіри з 
боку населення, проте рейтинг довіри до Сіленкова 
поступово зростає, а рейтинг довіри до Демьохіна — 
навпаки, падає.

Отже, можна констатувати, що завдяки змінам, 
які відбулися після революційних подій кінця 2004 р., 
та введенню пропорційної системи на місцевих вибо-
рах в області відбулися процеси оновлення місцевої 
еліти за рахунок представників малого та середнього 
бізнесу, який підтримав свого часу помаранчеві події 
2004 р. Іноді цей процес оновлення набуває супер-
ечливого характеру й сьогодні характеризується 
розвитком конфлікту. Цей конфлікт впливає на рівень 

Мал. 2.
 Рівень довіри до голови 

Херсонської обласної 
державної адміністрації

Бориса Сіленкова. 

Жовтень, грудень 2006 р., лютий 2007 р. За даними дослідження «Дові-
ра до влади», які були проведені дослідницькою групою «Взаємодія» за 
участю Херсонського обласного відділення Соціологічної асоціації України 
та кафедри філософії і соціології Херсонського національного технічного 
університету у 2006–2007 рр. Квотна репрезентативна вибірка по облас-
ті — 600 осіб. Метод збирання інформації — формалізоване інтерв’ю за 
місцем проживання.
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Мал. 3.
Рівень довіри до голови 

Херсонської обласної Ради 
Володимира Демьохіна. 

Жовтень, грудень 2006 р., лютий 2007 р. За даними дослідження «Довіра 
до влади», які були проведені дослідницькою групою «Взаємодія» за участю 
Херсонського обласного відділення Соціологічної асоціації України та ка-
федри філософії і соціології Херсонського національного технічного універ-
ситету у 2006–2007 рр. Квотна репрезентативна вибірка по області — 600 
осіб. Метод збирання інформації — формалізоване інтерв’ю за місцем про-
живання.
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довіри херсонців до лідерів місцевих еліт, що фіксу-
ють дослідження херсонських соціологів. 

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

Аналіз партійної структуризації в області
Станом на 13 квітня 2007 р. Міністерством юс-

тиції України було зареєстровано 139 політичних 
партій. У Херсонській області станом на 1 квітня 
2007 р. свої обласні осередки створили 118 політич-
них партій. Ще три партії не мають обласних органі-
зацій, але зареєстрували місцеві осередки нижчого 
рівня: «Братство» та Ліберально-демократична пар-
тія патріотів України — херсонські міські організації, 
Партія державного нейтралітету України — три ра-
йонних у м. Херсоні осередки.

У цілому станом на 1 квітня поточного року орга-
нами юстиції в 21 адміністративно-територіальних 
одиницях області було зареєстровано 1178 район-
них та міських у містах обласного значення місцевих 
осередків партій.

Серед 118 обласних партійних організацій 
свої структурні утворення в усіх районах та міс-
тах мають 15 партій (12,7 %): Соціалістична пар-
тія України, Селянська партія України, Народний 
рух України, Комуністична партія України, Партія 
націо нально-економічного розвитку України, На-
родно-демократична партія, Соціал-демократична 
партія України (об’єднана), Народна Партія, партія 
«Реформи і порядок», Партія регіонів, партія «Бать-
ківщина», ВОЛ «Справедливість», Національно-де-
мократичне об’єднання «Україна», ВПО «Жінки за 
майбутнє», Республіканська партія України, Народ-
ний Союз «Наша Україна», партія «Зелена планета».

Слід виділити, що з перерахованих вище партій 
лише чотири (НДО «Україна», РПУ, НСНУ і «Зелена 
планета») провели широку розбудовчу кампанію на-
передодні чергових виборів. Інші ж підійшли до ви-
борчої кампанії вже з готовими структурами.

17 (14,4 %) обласних партійних організацій 
не мають жодних місцевих осередків в області.

Процес створення нових партійних осередків 
після виборів різко загальмувався. У 2006 р. лише сім 
партій створили 24 місцевих осередки (Українсь ка 
республіканська партія «Собор» (1 організація), 
Конгрес українських націоналістів (2), Партія від-
родження села (4), Християнсько-демократичний 
союз (1), Партія патріотичних сил (1), Народно-тру-
довий союз України (6), Аграрна партія України (9)). 
Зазначимо, що дві останні партії були створені вже 
після виборів. Основними реципієнтами створення 
районних/міських організацій для НТСУ переважно 
виступають колишні активісти СДПУ (о) (голова об-
ласної організації НТСУ Ю. Тищенко донедавна був 
одним із лідерів обласної організації СДПУ (о)), а для 
відродженої АПУ — активісти Народної Партії (голова 
обласної АПУ А. Юрченко донедавна був одним із лі-
дерів обласної організації Народної Партії). 

Остання виборча кампанія засвідчила ту важливу 
роль, яку відводили партійні організації створенню 
первинних та інших організацій. Станом на 1 квітня 

в області легалізовано 4275 первинних, сільських, 
селищних, міських, районних в м. Херсоні орга-
нізацій політичних партій (дані без урахування осе-
редків Великолепетиського району).

Лідерами зі створення первинних осередків є На-
родна партія, Соціалістична партія України, Соціал-
демократична партія України (об’єднана) та Партія 
регіонів, яка набирає у цьому напрямі все більше 
обертів.

Участь партійних осередків у виборах
У місцевих виборах 2006 р. з 112 обласних орга-

нізацій, що були зареєстровані на початку 2006 р., 
лише 64 (57 %) взяли участь у виборах до Херсонсь-
кої обласної ради. 30 партійних організацій йшли 
самостійно, 34 об’єдналися у 13 виборчих блоків. За 
результатами волевиявлення виборців лише 8 спис-
ків подолали 3 % бар’єр.

Партійні рейтинги
Протягом року після виборів 26 березня 2006 р. 

ситуація з електоральними рейтингами партій і, від-
повідно, з розстановкою політичних сил у Херсонській 
області принципово не змінювалася. Як і за резуль-
татами виборів, найвищі рейтинги — у Партії регіонів 
та Блоку Юлії Тимошенко. На третьому місці — партія 
«Наша Україна».

Проте проведені на Херсонщині у цей період 
соціологічні дослідження, опитування громадської 
думки виборців зафіксували деякі характерні коли-
вання електоральних рейтингів партій і тенденції до 
зміни рівнів електоральної підтримки партій і полі-
тичних блоків15.

Перша тенденція — певне падіння електораль-
ного рейтингу Партії регіонів протягом року. На вибо-
рах 26 березня 2006 р. за Партію регіонів проголосу-
вало найбільше виборців області — 39,1 %. У жовтні 
2006 р., за даними соціологічного дослідження, за 
цю партію готові були голосувати вже 34,5 % вибор-
ців (на 4,6 % менше, ніж на виборах); у грудні зафік-
совано найбільше падіння рейтингу ПР — 27,0 % (на 
12,1 % менше виборчого показника). У лютому 2007 р. 
за ПР були готові голосувати 30,1 % виборців (на 9 % 
менше, ніж проголосувало у березні 2006 р.). 

Вірогідно, причинами такого зниження рейтингу 
Партії регіонів можуть бути такі фактори:

1) природне зниження електоральної підтримки 
партії-переможниці після виборів через зниження 
активності партії з мобілізації своїх прихильників 

15 В аналізі використані результати серії 
соціологічних досліджень «Довіра до влади», які 
проведені у 2006-2007 рр. дослідницькою групою 
«Взаємодія» за участю Херсонського обласного 
відділення Соціологічної асоціації України та 
кафедри філософії і соціології Херсонського 
національного технічного університету на 
замовлення газети «Наша Україна». Опитування 
проводилися у жовтні, грудні 2006 р., у лютому 
2007 р. Квотна репрезентативна вибірка по 
області – 600 осіб. Метод збирання інформації — 
формалізоване інтерв’ю за місцем проживання. 
Науковий керівник дослідження – Володимир 
Коробов.
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і певне розчарування в партії, яка з різних причин 
не може чи не бажає виконувати свої передви-
борні обіцянки;

2) недооцінкою з боку керівництва обласної орга-
нізації ПР ролі повсякденної роботи у зв’язках з 
громадськістю і політичного маркетингу за сучас-
ними стандартами у післявиборчий період;

3) втратою політичної ініціативи з боку обласної ор-
ганізації ПР, що найбільше проявилося у грудні 
2006 р., і, можливо, пізніше, у квітні 2007 р.

Друга тенденція — зростання рейтингу голов-
ної опозиційної партії на Херсонщині — Блоку Юлії 
Тимошенко. На виборах 26 березня 2007 р. за БЮТ 
проголосувало 17,4 % виборців Херсонської об-
ласті. У жовтні 2006 р., за даними соціологічного до-
слідження, за цю партію готові були голосувати вже 

Мал. 4. 
Розподіл відповідей респон-

дентів на запитання:
«За яку партію чи блок партій 

Ви б проголосували, якби нові 
вибори до Верховної Ради від-

булися у наступну неділю?».
% у динаміці.

Лютий 2007 р. — грудень 2006 р. — жовтень 20-
06 р. За даними дослідження «Довіра до влади», 
проведеного дослідницькою групою «Взаємодія» 
за участю Херсонського обласного відділення Со-
ціологічної асоціації України та кафедри філософії 
і соціології Херсонського національного технічного 
університету у 2006–2007 рр. Квотна репрезента-
тивна вибірка по області — 600 осіб. Метод збиран-
ня інформації — формалізоване інтерв’ю за місцем 
проживання.
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21,2 % виборців (на 3,8 % більше, ніж на виборах); в 
грудні — 22,3 % (на 4,9 % більше виборчого показ-
ника). У лютому 2007 р. за БЮТ готові були голосу-
вати 24,5 % виборців (на 7,1 % більше, ніж проголо-
сувало у березні 2006 р.). 

Рейтинг «Нашої України» на Херсонщині прак-
тично весь рік після виборів перебував на ста-
більно низькому рівні. На вибо рах НСНУ отри-
мала підтримку у 9,7 % вибор ців області, у жовтні 
2006 р. — 7,7 % (-2,0 %), в грудні 2006 р. — 10,8 % 
(+1,1 %), у лютому — 8,5 % (менше на 1,2 % порівняно 
з березневими виборами 2006 р.). Низький рівень 
електоральної підтримки НУ — головна причина слаб-
кості Херсонської облдержадміністрації, яку очолює її 
голова — лідер «Нашої України» на Херсонщині.

Ліві партії — КПУ, СПУ і ПСПУ — втратили за 
останні роки на Херсонщині своє домінування. Про-
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тягом року (до загострення політичної кризи в квітні 
2007 р.) електоральний рейтинг КПУ потроху зни-
жувався і становив у лютому 2007 р. лише 4 %, СПУ 
також має 4,2 %, ПСПУ (або блок Вітренко «Народна 
опозиція») — близько 2 %.

Дуже цікавим феноменом є зростання інтересу 
виборців Херсонської області до маловідомих партій. 
У лютому 2007 р. за «інші партії» могли б проголосу-
вати 12,5 % опитаних. Все більше виборців втрача-
ють довіру до великих партій, шукають можливість 
політичної альтернативи.

За даними соціологічного дослідження «Партії і 
виборці»16, особливо відчутних втрат електоральної 
підтримки зазнала Партія регіонів у м. Херсоні. За 
рік після виборів ПР втратила майже 18 % і її електо-
ральний рейтинг у м. Херсоні майже зрівнявся з рей-
тингом опозиційної БЮТ.

Більша частина тих, хто перестав підтримувати 
ПР, приєдналася до групи виборців, які виступають 

Мал. 5.
Розподіл відповідей респон-

дентів на запитання:
«За яку партію чи блок партій 

Ви б проголосували, якби нові 
вибори до Верховної Ради 

відбулися у наступну неділю?» 
(%).

За даними дослідження «Довіра до влади», проведеного дослідницькою групою «Взаємодія» за участю Херсонського обласного 
відділення Соціологічної асоціації України та кафедри філософії і соціології Херсонського національного технічного університету у 
2006–2007 рр. Квотна репрезентативна вибірка по області — 600 осіб. Метод збирання інформації — формалізоване інтерв’ю за 
місцем проживання.
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«проти всіх» — (+12,7 %). БЮТ також втратив час-
тину своїх голосів (більше 4 %), що є наслідком спів-
робітництва із ПР. «Наша Україна» майже подвоїла 
свою електоральну підтримку у м. Херсоні (з 7,8 % до 
13,0 %). Комуністична партія покращила свій рейтинг 
на 3,0 %.

Характерно, що лідерами антирейтингів також 
є найпопулярніші партії у м. Херсоні — ПР (29 %), 
БЮТ (26 %), НУ (25 %). Практично у всіх партій — нега-
тивний баланс електорального рейтингу. Це означає, 
що число тих, хто не бажає голосувати за конкретну 
партію, перевищує кількість її прихильників. Найбіль-
ший розрив балансу рейтингу/антирейтингу у Блоку 
Вітренко (ПСПУ) і «Нашої України» (по 12 %), у ПР така 
різниця становить 9 %, у КПУ — 8 %, у Пори — 6 %.

16 В аналізі використані результати соціологічного 
дослідження «Партії і виборці», яке проведено 
у лютому 2007 р. дослідницькою групою 
«Взаємодія» за участю Херсонського обласного 
відділення Соціологічної асоціації України та 
кафедри філософії і соціології Херсонського 
національного технічного університету. Квотна 
репрезентативна вибірка по м. Херсону – 600 осіб. 
Метод збирання інформації – формалізоване 
інтерв’ю за місцем проживання. Науковий 
керівник дослідження – Володимир Коробов.
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Таблиця 5.
Динаміка рейтингу партій 

у м. Херсоні, %.

Партії
Результати виборів 

у м. Херсоні 
(26 березня 2006 р.)

Електоральний рейтинг за даними 
опитування «Партії і виборці»17 

(лютий 2007 р.)

Динаміка 
рейтингу

Партія регіонів 37,7 20,0 -17,7

БЮТ 24,4 20,0 -4,4

НСНУ 7,8 13,0 +5,2

КПУ 5,0 8,0 +3,0

Партія «Віче» 4,0 4,2 +0,2

Блок Н. Вітренко «Народна опозиція» 3,9 2,0 -1,9

СПУ 2,2 4,0 +1,8

Народний блок Литвина 2,2 4,0 +1,8

Пора-ПРП 1,0 2,5 +1,5

Не підтримали жодного з кандидатів 2,3 15,0 +12,7

Таблиця 6.
Баланс електорального 

рейтингу партій, у %.

Партії
Електоральний рейтинг 
за даними опитування 

(лютий 2007 р.)

Електоральний антирейтинг за да-
ними опитування «Партії і виборці»18

 (лютий 2007 р.)

Баланс 
рейтингу/

антирейтингу

ПР 20,0 29,6 -9,6

БЮТ 20,0 26,0 -6,0

«Наша Україна» 13,0 25,3 -12,3

КПУ 8,0 16,3 -8,3

Партія «Віче» 4,2 7,7 -3,5

Блок Н.Вітренко «Народна опозиція» 2,0 14,0 -12,0

СПУ 4,0 8,8 -4,8

Народний блок Литвина 4,0 6,5 -2,5

Пора-ПРП 2,5 8,5 -6,0

17 У аналізі використані результати соціологічного 
дослідження «Партії і виборці», яке проведено 
у лютому 2007 р. дослідницькою групою 
«Взаємодія» за участю Херсонського обласного 
відділення Соціологічної асоціації України та 
кафедри філософії і соціології Херсонського 
національного технічного університету. Квотна 
репрезентативна вибірка по м. Херсону – 600 
осіб. Метод збирання інформації – формалізоване 
інтерв’ю за місцем проживання. Науковий 
керівник дослідження – Володимир Коробов.

18 В аналізі використані результати соціологічного 
дослідження «Партії і виборці», яке проведено 
у лютому 2007 р. дослідницькою групою 
«Взаємодія» за участю Херсонського обласного 
відділення Соціологічної асоціації України та 
кафедри філософії і соціології Херсонського 
національного технічного університету. Квотна 
репрезентативна вибірка по м. Херсону – 600 
осіб. Метод збирання інформації – формалізоване 
інтерв’ю за місцем проживання. Науковий 
керівник дослідження – Володимир Коробов.
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Депутатські та позадепутатські партії. 
Примхи долі

Місцеві осередки політичних партій в області в по-
ствиборчий період можна поділити на чотири типи: 

• ті, хто пройшов до місцевих рад та має дієві відді-
лення у районах області;

• ті, хто пройшов до місцевих рад, але не має влас-
них структур;

• ті, хто має дієві відділення, але не зміг подолати 
трьохвідсотковий бар’єр;

• нарешті, ті, хто існує лише на папері (останніх, як 
уже говорилося вище — майже половина від усіх 
зареєстрованих партійних осередків).

Передвиборчі проекти, які не мають розгалужених 
структур, але мають депутатів в окремих місцевих ра-
дах, влилися в сильніші структури. Так, представники 
Партії пенсіонерів в окремих районних радах блоку-
валися разом із соціалістами, Комуністична партія 
робітників та селян посилила депутатську більшість 
регіоналів і т. ін.

Абсолютна більшість «депутатських» партій зни-
зила будь-яку публічну активність, згорнула благо-
дійні програми, які активно запроваджувалися з літа 
2005 р., зменшила свою присутність у засобах масо-
вої інформації та мінімізувала власні контакти з ви-
борцями тощо. 

Винятком були представники Блоку Юлії Тимо-
шенко, які протягом 2006 р. зберегли найбільший 
рівень власної політичної активності, НСНУ, що за-
вершила випуск власного партійного видання вели-
ким накладом та іноді виставляла пікети під час сесій 
обласної ради на захист члена своєї партії, голови 
облдержадміністрації Б. Сіленкова, Партія регіонів, 
яка завдяки власному молодіжному крилу проводила 
програми розвитку молодіжного лідерства, та акти-
вісти блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», які 
регулярно розповсюджували партійну пресу в люд-
них місцях.

Для партій, які не змогли добитися запланованих 
перемог (які мають кілька депутатів або не мають їх 
взагалі), настав тяжкий період. Лише одиниці з них 
зберегли власну активність. Здебільшого це партії 
національно-демократичного спрямування (Грома-
дянська партія «Пора», ХДС, НРУ, КУН, УНП, УРП «Со-
бор», ПРП тощо), а також деякі інші, наприклад, ПЗУ, 
частково СДПУ (о), кількість отриманих депутатських 
місць якої можна вважати скоріше програшем. 

Лише три з обласних організацій «позарадських» 
політичних партій реалізовували протягом року більш 
широку системну програму діяльності. 

Партія зелених провела серію акцій щодо захисту 
екологічних прав херсонців, зберігши репутацію за-
хисників рідної природи. 

Християнсько-демократичний союз втілив у життя 
цікаву програму розвитку молодіжного лідерства та 
спрямував свою роботу на пропаганду євроінтегра-
ційних цінностей та боротьбу з корупцією.

Громадянська партія «Пора» здійснила серію ак-
цій на захист прав херсонців, чітко артикулюючи на-
явність у громадах соціально-економічних проблем 
та необхідності їхнього вирішення.

Більшість інших політичних партій цього типу «ожи-
вали» лише завдяки їхній «активізації» з боку Управ-
ління внутрішньої політики облдержадміністрації. У 

2006 р. облдержадміністрація перетворилася на своє-
рідний двигун для партій так званого «демократичного 
спрямування» (висловлюючись сучасною лексикою 
управлінців, це ті партії, що підтримують діяльність 
Президента). Наймасовіші політичні акції, які відбува-
лися у Херсоні, організовувалися саме з четвертого 
поверху Херсонського білого дому. Насамперед це 
акції спротиву надання російській мові регіонального 
статусу, довгограюча кампанія захисту Бориса Сілен-
кова, захист трудового колективу, який орендує кіно-
театр «Україна», від спроб Херсонської обласної ради 
припинити оренду. Цей конфлікт підприємців з облас-
ною радою, що тягнувся кілька років, в 2006 р. був пе-
реведений у політичну площину й використовувався 
як один із аргументів у кампанії дискредитації голови 
обласної ради регіонала В. А. Демьохіна. 

Для багатьох партій у цей період постали гострі 
організаційні та кадрові проблеми, передусім через 
відсутність можливості розбудовувати та підтриму-
вати власні структури, розширювати власні ряди та 
мотивувати дійсних та потенційних членів активно 
функціонувати в партійних осередках. Більшість пар-
тій у минулому році, за винятком деяких випадків, 
не вели системної роботи з молоддю та майбутніми 
членами. 

Цікавим у цьому контексті є рішення сьомого 
пленуму обкому КПУ щодо підсумків звітно-виборчої 
кампанії19.

Учасники Пленуму обкому КПУ відзначали, що 
робота з кадрами «призвела до кадрового голоду у 
багатьох структурах комітетів, до відсутності працез-
датності, резерву як гарантії спадкоємності керівни-
цтва», акцентували свою увагу на активізації роботи 
з молоддю. Мабуть, лише комуністи могли досить 
відкрито та відверто говорити про ті делікатні про-
блеми, що спіткали багато партійних організацій, 
члени яких або перейшли до партій-переможців, або 
відійшли від активної співпраці з партіями, або вза-
галі існували лише на папері. 

• Отже, можна констатувати, що розбудова пар-
тійних осередків для більшості партій відбува-
ється лише на папері. Лише 13 % партій мають 
осередки у всіх адміністративно-територіальних 
одиницях області, а 17 % партій не мають жод-
ного осередку.

• Розбудова партійних осередків вперше за багато 
років різко знизилася. 

• Майже половину партій не цікавить головна мета 
їхньої діяльності — вибори. В обласних виборах 
взяло участь лише 57 % зареєстрованих осеред-
ків. На місцевому рівні цей відсоток ще менший, 
тобто надмірна багатопартійність в області є вір-
туальною. 

• Реально існуючі політичні партії вже укоренилися 
у свідомості виборців, які їх знають та готові за 
них голосувати. Наміри виборців протягом пер-
шого після виборчого року принципово не змі-
нилися. Найвищі рейтинги — у Партії регіонів та 
Блоку Юлії Тимошенко, на третьому місці — пар-
тія «Наша Україна».

19 Газета «Вірність». – 2007. – № 1.
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• Хоча соціологічні дослідження зафіксували кілька 
тенденцій: рейтинг Партії регіонів зменшується, а 
популярність головної опозиційної сили — Блоку 
Юлії Тимошенко — зростає. 

Зростає розчарування виборців у лідерах мину-
лорічних виборчих перегонів та інтерес до «інших 
партій», хоча ці партії сьогодні переживають гостру 

Мал. 6.
Розподіл відповідей респон-

дентів на запитання: 
«Які проблеми міста, селища 

чи села, в якому Ви живете, 
тривожать Вас найбільше 

і вимагають першочергового 
вирішення?», %.

За даними дослідження «Довіра до влади». Квотна репрезента-
тивна вибірка по області — 600 осіб. Метод збирання інформа-

ції — формалізоване інтерв’ю за місцем проживання.
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кризу та виявлять нездатність до системної діяль-
ності. 

Взагалі, більшість політичних партій у перший 
поствиборчий рік знизили власну активність, демон-
струють несистемність та хаотичність власної діяль-
ності, байдужість до проблем виборців та регіону. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА

Серед проблем, які тривожать жителів Херсонщи-
ни20, найактуальнішою є зміна тарифів на комунальні 
послуги, висока вартість комунальних послуг (плата 
за квартиру). 38,8 % опитаних вважають, що ця про-
блема вимагає першочергового вирішення. 

На другому місці — проблеми медичного обслу-
говування: 36,4 %. Це некваліфіковані лікарі, відсут-
ність місць і ліків у лікарнях, погана робота швидкої 
допомоги та ін. На третьому місці — освітленість 
міста, селища чи села.

Друга група проблем за їх значенням для жите-
лів області — це проблеми водопостачання (нере-
гулярне водопостачання, недостатня кількість води, 
погана якість питної води) — 29,2 %; охорона гро-
мадського порядку (погана робота міліції) — 24,9 %; 
стан і ремонт доріг — 24,7 %; санітарний стан вулиць, 
дворів (прибирання та вивіз сміття) — 23,6 %.

Нарешті, третя за значенням група проблем — це 
забезпечення газом, проблеми газифікації — 18,3 %; 
допомога у працевлаштуванні чи перекваліфікації — 
17,2 %; допомога інвалідам, малозабезпеченим, лю-
дям похилого віку — 16,5 %; організація дитячого і 
молодіжного дозвілля — 12,0 %. 

За останні півроку найбільшою мірою загостри-
лися проблеми підвищення комунальних тарифів 
(37,8 %); медичного обслуговування (25,5 %); стану 
та ремонту доріг (22,3 %); нерегулярного водопоста-
чання (22,2 %).

Таблиця 7.
Порівняння першочергових 

проблем залежно 
від типу поселення.

Ранг проблеми Міста Селища Села

1 Комунальні тарифи Комунальні тарифи Медичне обслуговування

2 Водопостачання Медичне обслуговування Освітленість

3 Медичне обслуговування Освітленість Стан доріг

4 Освітленість Водопостачання Забезпечення газом

5 Охорона порядку Стан доріг Охорона порядку

Порівняння рангу проблем у містах, селищах і 
селах показує деякі відмінності. Якщо у міських по-
селеннях на першому місці — проблема комунальних 
тарифів, то у сільських — проблема медичного об-
слуговування. Села області погано освітлені, мережа 
сільських доріг у поганому стані. Однією з першо-
чергових проблем для селян є проблема газифікації 
(четвертий ранг у списку сільських проблем).

Якщо жителі міст і селищ вважають проблемами, 
що найбільше загострилися за останні півроку, про-
блеми комунальних тарифів і медичного обслугову-
вання, то селян передусім хвилює загострення про-
блеми стану доріг і забезпечення газом.

На жаль, мусимо констатувати, що проблеми, які 
справді хвилюють мешканців області, перебувають 
поза увагою депутатів місцевих рад. 

Таблиця 8.
Порівняння проблем,

які загострилися, 
залежно від типу поселення.

Ранг проблеми Міста Селища Села

1 Комунальні тарифи Комунальні тарифи Стан доріг

2 Медичне обслуговування Медичне обслуговування Забезпечення газом

3 Водопостачання Освітленість Медичне обслуговування

4 Охорона порядку Стан доріг Комунальні тарифи

5 Санітарний стан вулиць і дворів Санітарний стан вулиць і дворів Освітленість

20 Використані результати серії соціологічних 
досліджень «Довіра до влади», які проведені у 
2006-2007 рр. дослідницькою групою «Взаємодія» 
за участю Херсонського обласного відділення 
Соціологічної асоціації України та кафедри 
філософії і соціології Херсонського національного 
технічного університету на замовлення партії та 
газети «Наша Україна». Опитування проводилися 
у жовтні, грудні 2006 р., у лютому 2007 р. Квотна 
репрезентативна вибірка по області – 600 осіб. 
Метод збирання інформації – формалізоване 
інтерв’ю за місцем проживання. Науковий 
керівник дослідження – Володимир Коробов.
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ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

Херсонська влада, незважаючи на позитивні зміни, 
що відбулися у 2005–2006 рр., залишається закритою. 
Моніторинг дотримання прав людини, який провела 
Херсонська обласна організація КВУ, виявив серйозні 
проблеми із доступом до інформації21.

Ця проблема не є унікальною для Херсонської об-
ласті. Факти обмежень доступу до інформації були 
виявлені правозахисними організаціями по всій 
Україні. Викликає занепокоєння, що місцева влада 
відмовляє у наданні інформації щодо ситуації з до-
триманням саме тих прав людини, які найчастіше 
порушуються в області. Моніторингова група Хер-
сонської обласної організації КВУ не змогла отри-
мати адекватної інформації через численні відмови 
або ігнорування наших запитів про реальний стан із 
дотриманням в області права на власність, права на 
життя, права на звернення до органів влади, права 
на захист від катувань та жорстокого поводження, 
права на справедливий суд.

Загалом, 65 % інформації, на яку мають право 
громадяни й яку ми запитували в органах влади, ми 
не змогли отримати у зв’язку з безпідставними від-
мовами представників влади або ігноруванням наших 
запитів. Прогнозовано закритими для громадськості 
виявилися правоохоронні органи. Із 384 розглянутих 
питань задоволено тільки 24 %, відмовлено у задово-
ленні 27 %, інші проігноровано (найбільш типові від-
повіді: «непередбаченість обов’язку надання інфор-
мації», «конфіденційність даних» та «обмеженість до-
ступу до офіційних документів з метою забезпечення 
таємниці слідства, справедливого судового розгляду 
та захисту прав громадян», хоча запитувалася лише 
узагальнююча інформація). 

Хоча позитивні зрушення щодо доступу до ін-
формації в 2006 р. таки були зафіксовані. Наведемо 
лише один приклад: спроби виявити об’єктивну кар-
тину щодо дотримання права на захист від катувань 
та жорстокого поводження. Моніторингова група 
Херсонської обласної організації КВУ, яка фіксувала 
повідомлення у пресі щодо фактів катувань та жор-
стокого поводження із громадянами, надіслала до 
органів прокуратури, внутрішніх справ та до установ 
охорони здоров’я інформаційні запити з метою ді-
знатися про кількість викликів швидких до закритих 
закладів, кількість осіб, доставлених із закритих за-
кладів до лікарень, кількість осіб, які звернулися до 
медичних закладів із ушкодженнями, які вони пояс-
нюють діями правоохоронців, кількість скарг на на-
сильницькі дії працівників правоохоронних органів 
під час перебування підозрюваного під вартою тощо. 
Якщо в 2005 р. ми змогли отримали відповіді усього 
на... 14 питань, то в 2006 р. правоохоронні органи 
знову проігнорували наші права на доступ до інфор-
мації, але Управління охорони здоров’я надало нам 
вичерпну інформацію щодо викликів карет швидкої 
допомоги до закритих установ. 

Як за дослідженням 2005 р., так і за досліджен-
нями 2006 р. найбільш закритими установами за-
лишаються правоохоронні органи. Така ситуація, 
на наш погляд, пояснюється застарілими формами 
«радянського способу мислення», традиційною на-
піввійськовою закритістю прокуратури, повною від-
сутністю демократичних змін. 

Для зміни подібної ситуації необхідні загальні 
зусилля, спланована політична кампанія щодо ре-
формування прокуратури на загальнонаціональному 
рівні. Мабуть, серед інших заходів варто було б за-
провадити з боку прокуратури підготовку та опри-
люднення Доповідей про головні загрози правам лю-
дини, зобов’язати владу надавати інформацію, яка 
на сьогодні є закритою для широкого загалу.

Моніторингова група відзначила й позитивні 
моменти відкритості роботи, передусім органів ви-
конавчої влади. Активно працював офіційний сайт 
облдержадміністрації, на якому оприлюднювалися 
тексти розпоряджень губернатора (до 2005 р. така 
практика була скоріше винятком), активно працю-
вала прес-служба облдержадміністрації, проводи-
лися регулярні прес-конференції. Випадків недопу-
щення журналістів на заходи облдержадміністрації у 
минулому році зафіксовано не було. 

При органах виконавчої влади створюються гро-
мадські ради, що також є проявом відкритості орга-
нів влади. 

КОРУПЦІЯ 

За офіційними даними упродовж 2006 р. орга-
нами прокуратури Херсонської області розслідувано 
і направлено до суду 57 кримінальних справ про зло-
чини з ознаками корупції стосовно 64 осіб, з яких 
25 справ стосовно 31 працівника правоохоронних 
органів, 7 — стосовно 7 службових осіб контролюю-
чих органів, 25 — стосовно 26 службових осіб органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Протягом трьох місяців 2007 р. органами про-
куратури Херсонської області направлено до суду 
21 кримінальну справу за обвинуваченням 23 суб’єк-
тів корупційних дій. З них 9 — стосовно 11 працівни-
ків правоохоронних органів, 12 — стосовно 12 служ-
бових осіб виконавчої влади і місцевих рад.

У ході слідства відшкодовано 86 % збитків, завда-
них злочинами зазначеної категорії.

Крім того, протягом минулого року та поточного 
періоду 2007 р. судами Херсонської області було 
притягнуто до адміністративної відповідальності від-
повідно до Закону України «Про боротьбу з коруп-
цією» 62 службові особи за протоколами, складе-
ними органами прокуратури області.

За категоріями протоколи було складено сто-
совно 34 службових осіб органів місцевого само-
врядування та виконавчої влади, 20 службових осіб 
правоохоронних органів, 11 службових осіб контр-
олюючих органів.

За зазначений період було відшкодовано збит-
ків, завданих внаслідок вчинення корупційних дій, на 
суму понад 15 тис. грн, що становить 90 % від загаль-
ної суми. На іншу суму органами прокуратури області 

21 Дементій Білий. Дотримання прав людини 
на Херсонщині // Регіональні особливості 
дотримання прав і свобод людини в Україні / 
Українська Гельсінська спілка з прав людини. –
К., 2006. – С. 106–107.
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заявлено позовну заяву, яку задоволено у повному 
обсязі22.

Подібні цифри викликають сумніви щодо їхньої 
об’єктивності. Ось, наприклад, як оцінила офіційну 
статистику прокуратури відома громадська діячка 
Алла Тютюнник. Цитуємо її виступ за статтею «Чи 
потрібна нам така прокуратура?», яка була опублі-
кована в газеті «Вгору»23: «Але найцікавіше в повідо-
мленні — сума відшкодованих за три місяці збитків 
державі — «понад 15 тис. грн, що складає 90 % від 
загальної суми». Порахуємо: якщо взяти до уваги 
тільки тих корупціонерів, яких за три місяці притягли 
до суду — 23 особи, виходить, що в середньому ко-
жен із них завдав збитків державі на 650 грн. І це — у 
державі, яка за дослідженнями міжнародної органі-
зації «Transparency International», в рейтингу корум-
пованості займає 122 місце зі 146 країн світу і стоїть 
в одному ряду з Суданом, Гватемалою, Киргизією, 
Іраком та Конго, де розкрадаються мільярди дола-
рів?! Невже в області немає крупніших корупціоне-
рів? Невже роздача комунального майна в приватні 
руки за «три копійки» не завдає ні громадам, ні дер-
жаві жодної шкоди? А незаконні дозволи на знесення 
історичних пам’ятників? А махінації з квартирами ді-
тей-сиріт? А фальсифікації в судових справах на за-
мовлення рейдерів? А «позитивні» протоколи пере-
вірок, які покривають тіньові оборудки бізнесменів? 
Невже вони завдають державі шкоду на такі мізерні 
суми?..»

Контраст офіційної інформації та тих справ, 
які відбуваються насправді, демонструє погір-
шення ситуації боротьби з корупцією, яка харак-
теризується у другій половині 2006 — на початку 
2007 рр. Відсутні карні справи по жодній резонансній 
справі, навіть ті факти, що були доведені «експери-
ментальним шляхом», тобто коли хабарників брали 
разом з хабарами, навіть ті справи або не доводи-
лися до суду, або з обвинувачуваних знімали обви-
нувачення. 

Можемо констатувати зростання рівня корупції в 
органах місцевої влади. 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Судова система перебуває в кризі. Серед про-
блем, які визнаються на центральному рівні, — низь-
кий рівень неупередженості, прозорості і незалеж-
ності судів, невизначеність деяких процедурних 
питань, низька заробітна плата суддів, неефективне 
виконання судових рішень.

Судова система потерпає від браку коштів і фа-
хівців, що є причиною неефективності й корумпова-
ності судів і підвищує їхню залежність від виконавчої 
влади. За оцінками Української Гельсінської спілки 
(УГС), державний бюджет забезпечує лише 48 % 
потреб судової системи. Це змушує суди в одних 
випадках просто закриватися, а в інших — шукати 

22 Політична Херсонщина (http://politics.kherson.
ua/?&lang=ukr&po=doc&doc_topic=821&menu_
id=845&id=4350).

23 Тютюнник Алла. Чи потрібна нам така 
прокуратура? // Вгору. – 2007. – 19 квітня.

фінансової підтримки у місцевих органів влади, що 
зводить нанівець їхню незалежність24.

У 2006 р. фіксувалися численні конфлікти, що 
були пов’язані з реалізацією права на справедливий 
суд. Численні скандали навколо рішень суду та на-
вколо окремих суддів, яких звинувачували у різних 
непорядних справах, стали характерною ознакою 
діяльності суддів у минулому та цьому році (див., 
наприклад, характерну статтю з цього приводу «Що 
таке «нормальні» судді у Скадовську»25).

В області спостерігається велика кількість судо-
вих помилок, тобто кількість справ, що скасовуються 
апеляційними установами, зростає. У громадськості 
виникають сумніви не тільки у професійних, а й у мо-
ральних якостях багатьох суддів. Так, набув широкого 
резонансу факт того, що людина, яка проходила у 
справі вбивства та двічі перебувала на лаві засудже-
них, стала суддею. В області вже є два факти, коли 
суддя потрапляє під слідство за доказаним фактом 
отримання хабару. Хоча з цими випадками також не 
все зрозуміло. На думку окремих суддів, яка була над-
рукована в газеті «Вгору»26, подібні випадки є сфаль-
сифікованими, а причина фальсифікації — у боротьбі 
всередині судової системи за вплив на владу.

Окремі херсонські суди, на думку столичних екс-
пертів, задіяні у схемах рейдерів. Минулого року 
окремі районні суди області видавали резонансні 
судові рішення, які, на думку експертів, можна роз-
цінити як замовні.

В області відбувається загострення конфлікту між 
суддями, проявом якого є, мабуть, унікальний ви-
падок, коли суддя районного суду подав до суду на 
голову Апеляційного суду.

Отже, можна констатувати серйозні проблеми у 
здійсненні правосуддя в Херсонській області, які є 
типовими для всіх регіонів України і потребують уваги 
громадськості та термінової зміни ситуації шляхом 
проведення рішучих реформ та ротації суддів.

24 Політична Херсонщина (http://politics.kherson.
ua/?&lang=ukr&po=doc&doc_topic=821&menu_
id=845&id=4350).

25 Стаття в газеті «Вгору» від 5 квітня 2007 р. 
про махінації із купівлею-продажем землі за 
допомогою судових рішень. Адреса: http://www.
vgoru.org/modules.php?name=News&file=article&si
d=5324.

26 Судове рішення повинно бути справедливим 
(відкритий лист голові Ради суддів Херсонської 
області) // Вгору. – 2006. – 2 листопада.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

За даними Управління з питань внутрішньої полі-
тики Херсонської облдержадміністрації, станом на сі-
чень 2007 р. на обліку Управління юстиції в Херсонсь-
кій області знаходилися 261 обласні громадські орга-
нізація та осередки всеукраїнських і міжнародних 
громадських організації27.

У 2006 р. Управління юстиції в Херсонській об-
ласті зареєструвало 38 громадських організацій. 
Для порівняння, у 2005 р. було зареєстровано та ле-
галізовано 39 об’єднань громадян28. Тобто кількісні 
показники зростання громадських організацій є до-
сить високими (у 2007 р. частка нових громадських 
організацій становила 15 %, у 2006 р. частка нових 
громадських організацій була ще вищою — 17 % )

У місті Херсоні, за даними Херсонського міського 
управління юстиції, станом на січень 2007 р. на об-
ліку перебувало 297 зареєстрованих та легалізова-
них шляхом повідомлення міських та районних у місті 
громадських організацій. Разом — 558 об’єднань 
(без урахувань даних районних управлінь юстиції). 

Необхідно відзначити, що досить велика кількість 
громадських організацій існують лише на папері в 
Управлінні юстиції. Одна з причин цього у тому, що вік 
громадської організації в сучасних умовах є не дуже 
довгим. Після кількох років активного життя більшість 
громадських організацій припиняють своє фактичне 
існування. Тому для визначення фактично існуючих 
громадських організацій необхідно застосовувати 
різні методи. Цікавими у цьому плані є використання 
результатів моніторингу згадувань про діяльність НУО 
у ЗМІ, який проводився в рамках проекту «Розвиток 
громадянського суспільства в Україні. Лютий — 2007», 
що реалізувався Херсонським регіональним відділен-
ням Атлантичної Ради України29. 

У рамках моніторингу були проаналізовані но-
мери трьох газет («Гривна», «Суботній випуск» та 
«Вгору») за 2006 р. та виявлені згадування про 53 
громадські організації, або про 9,5 % зареєстрова-
них обласним та Херсонським міським управлінням 
юстиції організацій. Тобто з погляду відображення на 
інформаційній мапі в області присутні лише близько 
півсотні громадських об’єднань з більше ніж п’ятисот 
організацій. Трохи більша кількість організацій уві-
йшла до Громадської ради при Херсонської облдер-
жадміністрації. 

27 http://www.oda.kherson.ua/cgi-bin/control.pl?lang=
uk&type=body&id=../control/uk/data/politics/sppo/
ogo.html.

28 Права людини на Херсонщині. 2005 рік. 
Регіональна доповідь / Білий Д. В., Шаповалов О. 
В.; Ред.-упоряд. Білий Д. В. – Херсон: ХОО КВУ, 
2006 – С. 58. 

29 Висновки за результатами моніторингу 
інформаційних матеріалів про діяльність 
громадських організацій в Херсонській області 
у 2006–2007 рр. // Матеріали проекту «Розвиток 
громадянського суспільства в Україні. Херсонська 
обл. Лютий – 2007».

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ

Головною рисою громадянського суспільства в 
нашій області є його різноманітність, багатовектор-
ність, децентралізація та строкатість політичних упо-
добань. Але при цьому у всій своїй сукупності гро-
мадські організації слабо впливають на ухвалення 
рішень та політичні процеси в області. Головною при-
чиною цього є те, що на процеси, які розгортають ся в 
області, в більшості випадків впливали представники 
центральної влади, столичної політики та нехерсонсь-
кого бізнесу. Саме вони вирішували, хто буде в об-
ласті губернатором, хто очолить обласну раду, чи 
залишатися міському голові обласного центра на по-
саді, чи можна його вже посадити за грати, з якими 
політичними партіями повинні блокуватися на місце-
вих виборах херсонські осередки. І нікого не хвилю-
вали місцеві особливості. 

Єдине, на що впливали громадські організації, — 
це на створення відповідної громадської думки та 
спроби змінити ставлення громадськості до негатив-
них соціальних явищ у суспільстві. У цьому напрямі 
ми маємо гарні приклади успішних історій.

При цьому влада з радянських часів завжди декла-
рувала увагу до думки громадських організацій та з 
часів перебудови завжди ділила громадський сектор 
на «своїх» та «чужих». З початку 90-х рр. при різнома-
нітних органах влади розпочався процес створення 
координаційних рад з різних питань та актуальних 
проблем у реалізації на місцях державної політики за 
участю керівництва облдержадміністрації. Значною 
мірою в роботі цих координаційних рад передбача-
лася й участь громадськості. Одним із завдань по-
дібних рад було врахування думок громадськості при 
прийнятті владних рішень. Але з кінця 90-х рр. створення 
координаційних рад перетворилося на стихійний та 
неконтрольований процес. Здебільшого робота в 
цих координаційних радах зводиться до формальних 
засідань і навіть без них, бо керівництво облдержад-
міністрації фізично не може регулярно проводити 
засідання всіх координаційних рад. У 2006 р. голова 
Херсонської облдержадміністрації Б. Сіленков роз-
почав процес оптимізації кількості цих дорадчих ор-
ганів. Однак навіть після їхнього скорочення залиши-
лося... 86 координаційних рад. 

Характерною також є тенденція скорочення пред-
ставників громадськості в цих дорадчих органах. На-
приклад, за підрахунками дослідника молодіжної 
політики Михайла Гончара, у Координаційній раді з 
питань молодіжної політики участь представників 
громадських організацій постійно зменшується30. 
Так, за його даними за вісім років існування цієї Ради 
кількість представників НУО зменшилася вдвічі.

30 Стан реалізації молодіжної публічної політики у 
Херсонській області. – Херсон, 2007 – С. 123–126.
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З кінця 2004 р. при державних адміністраціях та 
інших місцевих виконавчих органах, на виконання 
відповідних указів та розпоряджень центральних 
органів про проведення публічних консультацій із 
громадськістю, у масовому порядку починають ство-
рюватися громадсько-консультативні органи. 
Процес їхнього створення був здебільшого фор-
мальним31. Так, члени деяких громадських рад при 
різних органах влади не зібралися жодного разу. 
Наприклад, Громадська рада при Управлінні МВС в 
Херсонській області не тільки не зібралася жодного 
разу, але й її склад приховується від громадськості32.

За два роки існування Громадська рада при обл-
держадміністрації тричі змінювала свій склад і лише у 
другій половині 2006 р., не в останню чергу у зв’язку 
зі змінами політичної ситуації, коли голова Херсонсь-
кої облдержадміністрації шукав широкої підтримки у 
боротьбі за власні владні повноваження, склад Гро-
мадської ради вчергове був оновлений та розпоча-
лися її регулярні засідання, прийняті цікаві рішення, 
розпочався нормальний процес публічних консуль-
тацій із громадськістю. 

В районах області створені ради існують фор-
мально, чиновники не знають ні повноважень, ні 
предмету діяльності громадських рад. 

Нещодавно була відроджена громадська рада 
при Херсонському міському голові. Ця громадська 
рада відіграла значну роль під час прийняття у 2003 р. 
Статуту територіальної громади Херсона. Потім, у 
зв’язку з політичними обставинами, її робота була 
припинена. Але у 2007 р. ця рада у новому складі 
була відроджена. Принципи її діяльності побудовані 
на звичних схемах «свій» — «чужий», де «чужі», тобто 
нелояльні до міського голови активні громадські 
об’єднання, не запрошувалися на установчі збори. 
Головною акцією, яку провела за останні кілька міся-
ців ця громадська рада, було проведення масового 
суботника на річці Верьовчиної (без сумніву, важли-
вий для нашого міста екологічний захід).

Процедури участі громадськості та громадсь ких 
організацій в обговоренні проектів, рішень та регіо-
нальних програм на стадії їхнього прийняття, впро-
вадження місцевих ініціатив, що закладені законо-
давством про місцеве самоврядування та Статутом 
територіальної громади міста Херсона, не спрацьо-
вують повною мірою. 

Форми обговорень активно застосовуються міс-
цевою владою, але в першу чергу для формального 
звітування. При цьому відсутня процедура для вра-
хування пропозицій громадськості. Найбільш яскра-
вими можна назвати два факти: кілька років тому 
Херсонська міська влада провела обговорення ста-
вок єдиного оподаткування. За результатами сесія 
прийняла рішення. При цьому жодна з пропозицій 

слухань не була озвучена та врахована депутатами. 
Інший факт: восени 2006 р. в якості міської ініціативи 
була розроблена та винесена на сесію Херсонської 
міської ради програма самоорганізації населення. Її 
просто не поставили на порядок денний, хоча вона 
пройшла всі етапи погоджень.

Отже, можна констатувати обмеженість впливу 
громадських організацій на прийняття органами 
влади рішень. Співпраця в цьому напрямі існує, є 
усталені та формалізовані її форми, але вони мають 
яскраво виражені формальні риси та невеликий рі-
вень успішності й залежать від політичної ситуації та 
конкретних осіб при владі. 

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ ТА 
ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО

Громадські організації в області проводять велику 
та важливу роботу з стимулювання суспільної актив-
ності громадян, вирішення соціальних проблем, ство-
рення дієвого середовища, яке може контролювати 
владу на місцях, добиватися її прозорої діяльності. 

Аналітична група Херсонського регіонального 
представництва Атлантичної Ради України, як уже 
згадувалося, в лютому цього року провела дослі-
дження громадської активності в області. Завдяки 
цьому дослідженню були виявлені головні напрями 
діяльності громадських організацій у 2006 р.

Надання соціальних послуг 
незахищеним верствам населення, ВІЛ-інфікова-

ним, запобігання насильству в сім’ї, протидія фактам 
торгівлі людьми, розвиток толерантного ставлення, 
вирішення гендерних проблем, просвітницькі про-
грами у цьому напрямі тощо. Це найбільш поши-
рена форма роботи громадських організацій у соці-
альному напрямі. У ньому активно працюють Центр 
соціального партнерства, Херсонсь кий обласний 
центр «Успішна жінка», фонд «Мангуст», Товариство 
«Червоного Хреста», молодіжна громадсь ка органі-
зація «Нова генерація», Комітет солдатсь ких мате-
рів, Центр молодіжних ініціатив «Тотем», громадське 
об’єднання «Чоловіки проти насильства», жіноче 
об’єднання «Дія», товарист во «Просві та» тощо. За-
соби масової інформації регу лярно висвітлюють про-
світницькі заходи цих громадсь ких організацій. 

Розвиток молодіжної ініціативи
Передусім це реалізація програм молодіжного лі-

дерства, залучення молоді до суспільного життя, від-
стоювання власних прав, створення молодіжних рад. 
До речі, створення такої форми молодіжного само-
врядування, як молодіжні ради, стало в Херсоні до-
волі популярним. Вже створені студентські ради, по-
чалися створюватися шкільні ради. До деяких з них 
відбулися вибори. У цьому напрямі активно працю-
ють Херсонський молодіжний парламент, Фундація 
регіональних ініціатив, Центр молодіжної ініціативи 
«Тотем», Молодіжний центр регіонального розвитку, 
Громадянська мережа ОПОРА, обласна організація 
НДЛМ, Соціалістичний конгрес молоді, Координа-
ційна рада Федерації дитячих громадських організа-
цій області «Веселкова країна дитинства» та ін. Кожна 

31 Становлення публічної політики в регіонах України 
/ С. Г. Конончук, М. В. Лациба, Ю. А. Тищенко. — 
К.:УНЦПД, 2006. — С.310–327.

32 Рівень співпраці органів влади та правоохоронних 
органів з НДО у Херсонській області у 2006 р. // 
Матеріали проекту «Розвиток громадянського 
суспільства в Україні. Херсонська область. 
Лютий — 2007». 
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з цих організацій має свою нішу та фахову спеціалі-
зацію. Наприклад, ОПОРА цікавими вуличними полі-
тизованими акціями привертає увагу громадськості 
до суспільно важливих проблем. Вона ж згуртувала 
навколо себе активну молодь, яка намагається захи-
щати права студентів. Молодіжний центр регіональ-
ного розвитку займається аналітичними досліджен-
нями стану молодіжної політики в області, провів 
кілька цікавих навчань молоді з сільських районів об-
ласті. Молодіжний парламент опікується розвитком 
молодіжних рад тощо. Фундація регіональних ініці-
атив проводить різноманітні творчі акції. Цікавими є 
приклади спільних акцій. Так, за ініціативи Фундації 
регіональних ініціатив низка молодіжних організацій 
відновила інтелектуальний турнір «Дебати» серед 
студентів міста. 

В області діє молодіжна газета «Бивни», яку видає 
«Тотем». Ця газета перетворилася на справжнього 
організатора творчої молоді області.

Контроль за діяльністю місцевих органів 
влади та вплив на рішення влади з 
використанням різноманітних методів

Форми — від моніторингу та експертних оцінок 
до подань до суду та прокуратури, вуличних акцій та 
участі у місцевих виборах. У Херсоні створено активне 
середовище громадськості, яке намагається контро-
лювати та впливати на органи влади. Передусім це 
Херсонська обласна організація КВУ, громадські 
об’єднання «Громадський контроль», «За майбутнє 
Херсона», Молодіжний центр регіональних ініціатив, 
«Безпосереднє народовладдя», «Розвиток», «Анти-
кримінальний вибір», Херсонський обласний фонд 
милосердя та здоров’я та ін. 

Важливою особливістю громадського життя об-
ласного центру стало те, що одна з найбільш актив-
них суспільних інституцій — «Громадський контроль» 
на чолі з Сергієм Кириченком — перемогла на вибо-
рах та створила власну фракцію в Херсонській місь-
кій та в районних у містах радах.

Серед найбільш успішних минулорічних заходів 
можна назвати боротьбу «За майбутнє Херсона» 
проти тарифів на житлово-комунальні послуги. Екс-
перти цієї організації довели необґрунтованість під-
вищення тарифів, оскаржили їх у прокуратурі, у ре-
зультаті міськвиконком був вимушений частково зни-
зити тарифи. Після цього активісти організації «За 
майбутнє Херсона» створили громадську коаліцію 
«Комунальна самооборона», до якої увійшли пред-
ставники багатьох громадських організацій облас-
ного центру. Завдяки створеній коаліції газета Хер-
сонського обласного фонду милосердя та здоров’я 
«Вгору» (одна з найпопулярніших газет міста) розпо-
чала серію публікацій фактів зловживань ЖЕКів, був 
підготовлений позов до суду, активіст громадської 
організації «Центр захисту прав споживачів» Олек-
сандр Шаповалов звернувся до суду з вимогою зни-
зити тарифи. Боротьба триває і надалі. 

Правозахисна діяльність та активізація 
місцевої ініціативи

У цьому напрямі в області діють кілька громадсь-
ких організацій, що надають безкоштовну правову 
допомогу, здійснюють представлення інтересів гро-

мадян та громад у суді, проводять просвітницьку ро-
боту. Це Херсонський обласний фонд милосердя та 
здоров’я, «Громадський контроль», Херсонське КВУ, 
«Безпосереднє народовладдя», «За майбутнє Хер-
сона», Херсонська обласна організація солдатських 
матерів.

Цікавим заходом у минулому році стало прове-
дення комплексного дослідження рівня прав і свобод 
людини в Херсонській області та презентація першої 
регіональної доповіді про права людини в Херсонсь-
кій області, яку здійснили активісти Херсонського 
КВУ. Цього року в коаліції дружніх організацій ця ро-
бота продовжується. 

Отже, аналіз згадувань громадських організацій у 
ЗМІ виявляє п’ять головних напрямів діяльності НУО: 
надання соціальних послуг, просвітницька діяльність, 
моніторинг дій влади та вплив на прийняття рішень, 
правозахисна діяльність та активізація місцевої іні-
ціативи. Саме в цих напрямах працювали минулого 
року найбільш активні громадські організації. У кож-
ному з цих напрямів були проведені цікаві заходи, ак-
ції, цілісні програми. 

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ 

Відкритість громадського сектору передбачає 
регулярне інформування про здійснені заходи, опри-
люднення звітів про реалізацію програм та власну 
діяльність, видання буклетів, брошур, в яких ідеться 
про роботу організації, наявність власної веб-сто-
рінки тощо.

Значна частина громадських організацій не 
інформує про власну діяльність. Ми вже зазна-
чали вище, що лише близько 10 % громадських 
організа цій розміщують у місцевій пресі матеріали 
про свою діяльність. Необхідно відзначити, що між 
громадсь кими організаціями та ЗМІ склалися до-
сить непрос ті стосунки, тому не вся інформація про 
заходи місцевих НУО може потрапити на сторінки 
місцевої преси. 

Значно демократичним у цьому сенсі є Інтер-
нет. Найбільш популярними Інтернет-ресурсами 
серед лідерів херсонських громадських організацій 
є «Політична Херсонщина» (www.politics.kherson.ua) 
та «Херсон. Громада. Ініціатива» (www.hgi.org.ua), 
а також загальноукраїнський портал «Громадський 
простір» (www.civicua.org). Так, наприклад, у розділі 
«третій сектор» «Політичної Херсонщини» у 2006 р. 
було розміщено 91 інформацію про діяльність гро-
мадських організацій. 

Одним із важливих напрямів у створенні публіч-
ності та відкритості громадського сектору є ство-
рення офіційних веб-сторінок власних організацій. 
Лише незначна частина громадських організацій об-
ласті мають власні веб-сторінки, ще менша кількість 
організацій їх оновлює чи адмініструє. Причин тому 
кілька. По-перше, Інтернет залишається важкодос-
тупним, особливо в сільській місцевості. По-друге, 
більшість лідерів громадських організацій мають 
низький рівень навичок роботи на комп’ютері та не 
вміють працювати в Інтернеті. У цьому плані дуже 
важливою є ініціатива Центру соціального партнер-
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ства, який другий рік поспіль проводить для лідерів 
НУО безкоштовні курси електронної комунікації. По-
третє, лише незначна кількість стабільних громадсь-
ких організацій ведуть систематизовану роботу, у 
тому числі щодо інформування населення про власну 
діяльність. 

За нашими даними, свої веб-сторінки мають Хер-
сонська обласна організація КВУ, Херсонський об-
ласний фонд милосердя та здоров’я й Херсонсь ка 
асоціація журналістів «Південь», Центр соціального 
партнерства (до речі, ця організація проводить 
знач ну роботу з налагодження електронної комуніка-
ції активістів третього сектору області. Так, на сайті 
ЦСП діє форум для громадських організацій, пра-
цює електронна розсилка, яка об’єднує більше сотні 
адрес), Херсонська міська громадська організація 
«Розвиток», Молодіжний центр регіонального роз-
витку, Центр молодіжних ініціатив «Тотем», Херсонсь-
кий обласний центр «Успішна жінка», Херсонська 
міська молодіжна організація «Нова генерація», Хер-
сонський прес-клуб реформ, Херсонський осередок 
СУМу, Херсонська обласна організація «Громадський 
контроль» та деякі інші. 

Наш моніторинг майже не зафіксував випадків 
оприлюднення громадськими організаціями власних 
річних звітів. 

Незадовільною також є ситуація з інформуванням 
громадськими організаціями та благодійними фон-
дами про фінансові джерела власної діяльності.

Отже, мусимо констатувати, що традиції прозо-
рості та відкритості у громадському секторі Херсон-
ської області перебувають на початковій стадії свого 
формування. Абсолютна більшість громадських ор-
ганізацій не в змозі дотримуватися вимог чинного за-
конодавства про регулярне інформування про власну 
діяльність. Відсутня практика оприлюднення річних 
звітів, а також інформування про фінансові джерела 
діяльності. 

Системність та солідарність дій НУО
Однією з особливостей діяльності громадських 

організацій області є створення успішних коаліцій. 
Так, починаючи з 2000-х рр., громадські організації 
неодноразово об’єднувалися навколо спільних ак-
цій. Представники багатьох громадських організацій 
спільними зусиллями контролювали діяльність депу-
татів місцевих рад, об’єднувалися у «Коаліцію за про-
зоре суспільство», під час виборів 2004 р. створили 
коаліцію «Об’єднання громадян за вільний вибір». 
2006 р. та початок 2007 рр. не стали винятком. Так, на-
прикінці 2006 р. була створена коаліція «Комунальна 
самооборона», у грудні 2006 — лютому 2007 рр. 
громадські організації провели спільну лобістську 
кампанію за громадського омбудсмена. Завдяки цій 
кампанії мешканці області дізналися про діяльність 
Уповноваженого з прав людини, актуалізували відо-
мості про права людини. Було проведено десятки зу-
стрічей, у пресі, на телебаченні та радіо підготовлено 
публікації про організований правозахисний рух, про 
важливість дотримання прав людини тощо.

В області формується солідарне середовище 
громадських організацій, які ведуть системну роботу 
та намагаються створювати коаліції та об’єднання 
для кращої реалізації власної мети та завдань. 

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ 

В області існують й інші форми суспільної актив-
ності громадськості. Передусім це органи самоор-
ганізації населення, а також профспілковий рух, ко-
зацькі об’єднання, релігійні організації тощо.

На жаль, на сьогодні, незважаючи на великі зу-
силля громадськості, самоорганізація населення 
гальмується в багатьох містах та селах області. На-
приклад, як уже згадувалося, депутати Херсонської 
міської ради відмовляються приймати програму са-
моорганізації населення. При цьому в багатьох пе-
редвиборчих програмах було зазначено пункт про 
підтримку самоорганізації населення. 

«Офіційний» профспілковий рух, на думку екс-
пертів, перебуває у глибокій кризі, в якій він опинився 
завдяки багаторічній співпраці, починаючи з радянсь-
ких часів, із владою та керівництвом підприємств, 
відсутністю бажання реформувати свою роботу, від-
сутністю оновлених кадрів, консервативністю своїх 
підходів до сприйняття дійсності тощо. 

Херсонську обласну міжгалузеву раду профспі-
лок очолює відомий профспілковий діяч 64-річний 
Петро Іванович Лазник. Рада профспілок, згідно із 
законодавством, заключила тристоронню Угоду про 
соціальне партнерство із владою та представниками 
роботодавців. При обласній державній адміністрації 
діє відповідна Рада соціального партнерства, але її 
ефективність є вкрай низькою. Гострими в області є 
питання дотримання трудового законодавства, укла-
дання й виконання з боку роботодавців колективних 
договорів й угод, недопущення необґрунтованого 
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги 
(питання, яке набуло останнім часом особливої го-
строти), виплати заборгованості платні, створення 
належних умов праці, оздоровлення працівників, ді-
тей та підлітків, захист трудових прав великих про-
мислових підприємств, що зазнали економічного 
краху.

Профспілки у цій ситуації виступають лише у ролі 
статистів. Наприклад, за даними Управління право-
вої роботи апарату Федерації профспілок України, 
за 9 місяців 2006 р. профспілкові працівники Херсон-
щини виявили 8 421 факт порушення трудових прав 
своїх членів. З них було усунуто лише 152 випадки 
порушень прав (1,8 %), що є одним із найменших 
показників в Україні33. І в цій ситуації профспілкові 
організації діють вкрай пасивно. Хоча є окремі ви-
падки, коли професійні спілки намагаються під тис-
ком трудових колективів активізувати власну роботу. 
Так, у минулому році організаторами акцій протесту 
виступали профспілки працівників Херсонського 
морського порту, ВАТ «Херсонські комбайни» та 
ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат». 

У Херсонській області створені нечисленні органі-
зації незалежних професійних спілок, які поки що не 

33 Інформація про роботу членських організацій 
ФПУ з громадського контролю за додержанням 
законодавства про працю та захисту трудових 
прав членів профспілок (за 9 місяців 2006 року).
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відіграють значної ролі у захисті трудових прав гро-
мадян. 

Цікавим соціальним явищем є козацький рух, 
який був створений на Херсонщині у 1992 р. Козаки 
займаються просвітницькою, культурницькою, пра-
воохоронною діяльністю, а також військово-патріо-
тичною та фізично-спортивною роботою серед мо-
лоді тощо. 

На сьогодні козацькі осередки створені в ба гатьох 
районах області. Козаки мають своїх депутатів у міс-
цевих радах окремих районів. При голові Херсонсь-
кої облдержадміністрації як громадсько-дорадчий 
орган існує обласна рада Українського козацтва. На 
жаль, на сьогодні козацький рух є надмірно заполі-
тизованим та роздробленим, що заважає йому стати 
серйозною громадською силою. 

На сьогодні в області зареєстровано близько 
десятка обласних об’єднань козаків (Херсонський 
Кіш Українського козацтва, Херсонська об’єднана 
козацька паланка «Військо запорозьке низове», Хер-
сонське товариство Українського Реєстрового Коза-
цтва, Херсонське регіональне морське об’єднання 
«Міжнародного Союзу Козацтва», Херсонське това-
риство Соборного Козацтва України «Січ», Херсон-
ська обласна паланка «Козацтво запорозьке» тощо).

Станом на 1 січня 2007 р. релігійна мережа Хер-
сонщини складається з 807 релігійних організацій, з 
яких: 8 управлінь, 2 монастиря, 5 місій, 1 братство, 
1 духовний навчальний заклад та 790 релігійних гро-
мад. Домінантою релігійного життя області залиша-
ється православ’я, громад яких традиційно в області 
найбільше — 440, що становить 55,7 % від загальної 
кількості зареєстрованих громад в області. Вони 
представлені: Українською православною церквою, 
яка налічує 327 громад (41,4 %), має Свято-Григо-
рівський чоловічий монастир та 1 братство; Українсь-
кою православною церквою Київського патріар-
хату — складається з 71 громади (9 %), Українською 
автокефальною православною церквою — 42 гро-
мади (5,3 %).

На Херсонщині представлена Римсько-католицька 
церква, яка налічує 15 громад (1,9 %), більшість з яких 
розташована в районах компактного проживання 
польської національної меншини (Великолепетись-
кий, Нижньосірогозький, Чаплинський райони).

Українська греко-католицька церква складається 
з 21 громади (2,6 %) та чоловічого монастиря Васи-
ліан Провінції Найсвятішого Спасителя Чину Святого 
Василя Великого у Херсоні.

34,2 % релігійних громад області (270 громад) 
належать до 16 протестантських течій.

В області зареєстровано 80 громад (10,1 %) Все-
українського союзу євангельських християн-баптис-
тів, 25 (3,2 %) — Свідків Ієгови, 22 (2,8 %) адвентистів 
сьомого дня, 44 (5,6 %) — християн віри євангельсь-
кої п’ятдесятників, 7 (0,9 %) — євангельських хрис-
тиян, 5 (0,6 %) — пресвітеріан, 1 (0,1 %) — менонітів, 
3 (0,4 %) — німецької лютеранської церкви, 1 (0,1 %) 
української лютеранської церкви, 2 (0,3 %) — єпис-
копальної (англіканської) церкви.

74 громади (9,4 %) харизматів (Повного Єванге-
лія — 49, Церкви Божої — 25), 5 громад (0,6 %) ново-

апостольців, 1 — Церква Ісуса Христа Святих Остан-
ніх днів (мормонів).

В області налічуються 27 громад (3,4 %) мусуль-
ман, 25 з яких належить до Духовного Управління 
мусульман України, 3 — до Духовного Управління му-
сульман Криму. 

Іудеї мають 8 громад (1 %), 7 з яких належить до 
Об’єднання хасидів Хабад Любавич. Діють громади: 
буддистів (2), кришнаїтів та Сахаджі-Йога (по 1 гро-
маді). В області з’явилася перша громада Вірменсь-
кої апостольської церкви.

Найменшу кількість релігійних громад зареє-
стровано у Верхньорогачицькому (1 % від загальної 
кількості зареєстрованих громад в області), Високо-
пільському (2,2 %) та Іванівському (1,7 %) районах. 
Найбільша кількість релігійних громад зосереджена 
у Херсоні — 123 громади (15,6 %), Скадовському 
районі — 54 (6,8 %), Чаплинському — 53 (6,7 %), 
Каховсь кому — 49 (6,3 %), Цюрупинському — 48 
(6,1 %), Новотроїцькому — 46 (5,8 %), Голопристан-
ському — 45 (5,7 %)34.

У минулому році, за даними Управління з питань 
внутрішньої політики, не зареєстровано конфліктів 
на релігійному ґрунті. Навпаки, в області активно 
ведеться міжконфесійний діалог. Проводяться регу-
лярні зустрічі релігійних діячів із керівництвом обл-
держадміністрації, організовуються спільні заходи. 
Найбільшого резонансу набули у 2006–2007 рр. між-
конфесійні ходи на честь Вербної неділі у Херсоні 
(2006 р.), Каховці (2007 р.), День Біблії (2006 р.), 
Міжнародний фестиваль християнської творчості 
на честь Святої Трійки та ін. У цих заходах беруть 
участь тисячі представників різних християнських 
релігій. Провідну роль у проведенні спільної діяль-
ності відіграє Асоціація християнських церков, в якій 
об’єдналися представники протестантських громад, 
Українсь кої автокефальної православної церкви, 
Української православної церкви Київського патріар-
хату тощо. Її лідером є відомий в області священик 
УПЦ КП Іоанн Замараєв. Важливу роль у координації 
діяльності християнських церков відіграє Південно-
українське регіональне відділення Біблійного това-
риства України.

Релігійні громади проводять в області значні 
соціаль ні та благодійні проекти, культурно-просвіт-
ницьку роботу, етичне виховання молоді. При дея-
ких конфесіях створені громадські організації, цен-
три соціальної реабілітації, видаються газети, діють 
Інтер нет-сторінки, готуються теле- та радіопередачі 
тощо. У Херсоні видається відома на теренах СНД 
християнсь ка газета «Для Тебе».

34 За офіційними даними Управління з 
питань внутрішньої політики Херсонської 
облдержадміністрації.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ

В області склалися два найбільш заселених ма-
сиви (округи) — Херсонський та Каховський. 

Херсонський — з центром у Херсоні та приле-
глими в радіусі 20–30 кілометрів найбільшими рай-
центрами області — це міста Цюрупинськ, Гола При-
стань, смт Білозерка та навколишні села. Щільність 
населення у Херсоні — 1 224 осіб/км2, в Цюрупинсь-
кому та Білозерському — по 40 осіб/км2. Каховський 
масив сформований містами Нова Каховка, Каховка, 
Берислав і прилеглими селами. Щільність населення 
у Новій Каховці — 373 особи/км2, у Каховському ра-
йоні — 52 особи/км2, що є найбільшою у сільській 
місцевості області. 

Для порівняння, у степових районах області щіль-
ність населення є дуже низькою: у Верхньорогачиць-
кому районі — 14 осіб/км2, у Іванівському та Нижньо-
сірогозькому — по 16 осіб/км2.

Подібна структура населення та відповідного со-
ціально-економічного розвитку визначила й струк-
туру телерадіоінформаційного простору Херсон-
щини та розвиток ринку друкованих видань. 

В обласному центрі ефірний, проводовий, кабель-
ний інформаційний продукт надають 14 всеукраїнсь-
ких ТБ-компаній, 2 місцеві, 9 мережевих радіостанцій, 
5 місцевих, 7 організацій кабельного телебачення, 
3 проводові, тобто всього 40 телерадіокомпаній.

У Каховській окрузі цей показник значно менший, 
але також різноманітно представлений — 11 телеві-
зійних компаній, 5 кабельних операторів, 5 проводо-
вих мовників, тоді як у Каланчаку, Чаплинці, Нижніх 
Сірогозах працюють по 4–5 телерадіокомпаній, чиї 
передавачі розташовані на їхніх територіях.

В інших населених пунктах ситуація видається 
більш критичною. Є група районів, частина терито-
рій яких приймає сигнали лише з сусідніх Дніпро-
петровської, Запорізької областей, Автономії Крим, 
при цьому місцеві канали досі залишаються недо-
ступними для громадян (Високопільський, Новово-
ронцовський, Верхньорогачицький та інші райони). 
Сигналом обласної державної телерадіокомпанії 
«Скіфія» охоплено лише 70 % населення центральної 
та південно-західної частини області. 

Друковані видання
Станом на 2006 р. в області було зареєстровано 

понад 350 недержавних і комунальних газет, з яких, 
за нашими підрахунками, регулярно виходить не 
більше сімдесяти видань, половина з них сконцен-
трована в обласному центрі. Ще шість видань регу-
лярно виходять у Новій Каховці. 

В усіх інших районах області виходять тільки 
22 видання, більшість яких є комунальними та та-
кими, що мають серйозні економічні проблеми. 

Телебачення
В інформаційному просторі Херсонської області 

працює 65 телерадіоорганізацій, з яких 15 — це за-

гальноукраїнські ефірні телекомпанії, 3 — ефірні ре-
гіональна та дві місцеві телекомпанії. 

Херсонська ОДТРК «Скіфія». Сталим сигналом 
Херсонської облдержтелерадіокомпанії через пере-
давачі Херсонського обласного радіотелевізійного 
передавального центру забезпечуються мешканці 
10 з 18 районів та міст Херсона, Нової Каховки та Ка-
ховки.

Акценти робляться на місцевих подіях, активно 
практикуються прямоефірні передачі у формі «гаря-
чих ліній», «круглих столів», під час яких обговорю-
ються ситуації з місцевого життя за участю автори-
тетних політиків, господарників, представників різ-
них суспільних сфер.

ПП ТРК «ВТВ плюс». Компанія у прямому ефірі 
як самостійний мовник працює з лютого 2006 р., хоча 
була створена ще 1 грудня 1996 р. За цей час, як ви-
робник власного програмного і рекламного продукту, 
компанія активно співпрацювала з національними 
каналами «СТБ», «Інтер», «1+1», РТР, 5-й канал, НТН. 

З 1 грудня 2006 р. компанія перейшла на цілодо-
бове мовлення, повністю змінивши свій дизайн. Крім 
цього, керівництво ТРК планує розширити своє мов-
лення у каховському «окрузі».

Скадовське районне телебачення «Обрій». 
Юридично ТРК має 20 годин мовлення на добу, фак-
тично РТ «Обрій» виробляє 1 годину 20 хвилин влас-
ного продукту, решта 18 годин на підставі двосто-
ронньої угоди ретранслює програми ХОДТРК.

Причиною цього є сезонність рекламного ринку, 
незначна територія розповсюдження програм, брак 
фінансування, технічні та кадрові проблеми.

Над створенням власного телебачення працює 
керівництво Генічеського району, яке провело кон-
сультації з представниками Нацради з питань теле-
бачення та радіомовлення по Херсонській області. 

Кабельне телебачення
Важливим джерелом інформації в Херсонській 

області є організації кабельного телебачення. В 
області діє 16 організацій, які разом транслюють 
60 українських та російських телеканалів (у серед-
ньому близько 20 каналів). Можливість запрова-
дження додаткових сервісів — Інтернету, цифрових 
пакетів — передбачають лише три компанії. У Хер-
соні працюють 7 організацій кабельного телебачення 
(43,8 %). Інші кабельні телебачення діють у Новій Ка-
ховці, Каховці, Генічеську, Бериславі.

Середня кількість каналів — 20; дозволити собі 
можливість пакетування або адресного кодування 
здатні 5 ОКТБ; середня абонентська плата — від піль-
гових 5–6 грн до 28 грн за чотири пакети. 

Серед проблем розвитку кабельного телебачення 
можна назвати передусім сезонне відключення або-
нентів Нової Каховки та Каховки від мережі у зв’язку 
з перебуванням городян на дачних ділянках. Нове бу-
дівництво в інших районних центрах області стриму-
ється кількома чинниками, а саме: переважна біль-
шість населених пунктів області є селищами міського 
типу і селами традиційної некомпактної забудови, що 
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здорожує проведення мережі. Використання новітніх 
систем подачі сигналів є також дорогим і недоступ-
ним для більшості селян з низькими доходами.

Огляд радіомережі. FM-мовники
В області працюють 5 місцевих радіостанцій, які 

розташовані у Херсоні («РадіоАвто» (105,6 FM), «Бу-
лава» (103,1 FM), «Ваше радіо» (107,6 FM), ХОДТРК 
«Таврія», (100,6 FM), «Софія», (99,4 FM). Найпотужні-
шою станцією за охопленням території є радіо «Тав-
рія» Херсонської ОДТРК. Крім місцевих FM-мовників 
в інформаційному просторі ведуть трансляцію 9 за-
гальнонаціональних ефірних радіокомпаній, переда-
вачі яких встановлені на території Херсона (в інших 
населених пунктах ретранслятори не встановлені).

Радіокомпанії проводового мовлення
В області діє 16 радіостанцій проводового мов-

лення. Дві в Херсоні (ХОДТР «Дніпро», що також 
транслюється на область, та ТРК «Вік»). Всі інші в 
районах області є комунальними. Проводове мов-
лення зазнає великих труднощів у зв’язку з поганим 
станом мереж, низьким фінансуванням. У лютому 
2007 р. керівники проводових станцій провели прес-
конференцію, на якій розповіли про жорстку кризу у 
галузі. Засновниками або співзасновниками газет, 
як і радіо, виступають органи державної виконавчої 
влади та/або місцевого самоврядування. Однак їхня 
фінансова неспроможність підтримувати обидва за-
соби масової інформації підштовхує місцеве керів-
ництво до здешевлення своїх інформаційних амбіцій. 
Як правило, не на користь радіомовлення. А це може 
призвести до втрати інформаційного поля органами 
влади, порушить конституційні права громадян на 
одержання інформації як про життя територіальних 
громад, так і країни в цілому.

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХНІ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ

Найбільш потужними засобами масової інформа-
ції є телеканали «Скіфія», проводове радіо «Дніпро», 
FM-мовник «Таврія» Херсонської обласної державної 
телерадіокомпанії, які мовлять на більшу територію 
області та мають найбільший творчий колектив, а та-
кож найбільш масові газети «Гривна» (57 тис. примір-
ників), «Новий день» (35 тис. примірників), «Суботній 
випуск» (32 тисяч примірників).

На радіоканалі «Таврія» середньодобовий обсяг 
мовлення становить 18 годин 15 хвилин. Канал пра-
цює на частоті 100,6 FM. Обласна ХОДТРК «Скіфія» 
має два радіопередавачі: у Херсоні у Василівці. FM-
канал охоплює мовленням 66 % території області та 
80 % населення. Характер мовлення — інформаційно-
музичний, розрахований на всі верстви населення 

Річний обсяг мовлення проводового радіо «Дні-
про» становить понад 7 тисяч годин. Виходять інфор-
маційні, художні, розважальні, довідкові передачі. 
Середньодобовий обсяг мовлення обласного радіо 
(І канал, УКХ 71,9 мГц) — 2 години 3 хвилини. Нині на 
Херсонщині налічується понад 300 тис. радіоточок. 
Передачі доходять практично до всіх категорій слу-

хачів. Ключовою аудиторією проводового радіо є 
здебільшого люди пенсійного віку, домогосподарки 
та ті родини, на кухнях в яких ще діють стаціонарні 
радіоточки. 

На обласному телебаченні «Скіфія» працюють 
понад 250 творчих і технічних працівників. Щоденний 
обсяг мовлення становить 20 годин, у тому числі 4 го-
дин — передачі власного виробництва. Охоплення 
населення області становить понад 80 %, а терито-
рія — 70 %. Обласні новини та аналітичні програми є 
важливим щоденним джерелом про соціально-полі-
тичні події Херсонщини, трибуною для представників 
влади.

Хоча регіональне телебачення за всіма показни-
ками не є лідером глядацьких симпатій, місцеві теле-
візійні передачі все одно користуються популярністю. 
Ключовою аудиторією телебачення є в основному 
службовці та люди пенсійного віку.

Незалежна газета «Гривна» — наймасовіша 
незалежна газета, перетворилася на своєрідний 
холдинг, до якого входять ще кілька видань, власна 
мережа розповсюдження преси, власник «Гривни» 
також має частку в Херсонській міській друкарні. Ця 
газета розпочинала свою діяльність як суто міське 
видання, на сьогодні вона вийшла за межі обласного 
центру, де розповсюджує 67 % свого накладу, ак-
тивно конкурує в районах області з газетою «Новий 
день». Газета «Гривна» давно та міцно посіла місце 
«загальноміської» газети, тому її ключовою аудито-
рією є всі верстви херсонців. 

Незалежна газета «Новий день», колишня об-
ласна «молодіжна» газета, зберегла традиції газети 
для широких верств мешканців області. Завдяки 
своїй спрямованості її ключовою аудиторією є 
мешканці області (районних центрів, сіл та селищ об-
ласті). У цій особливості є унікальність газети. 

Останнім часом активно увірвалася у звичний ме-
дійний ринок та посіла в ньому власну нішу газета 
двох громадських організацій — Асоціації жур-
налістів «Південь» та Херсонського обласного 
фонду милосердя та здоров’я «Вгору». Ця газета 
акцентує увагу на журналістських розслідуваннях 
різних зловживань влади. Її матеріали є гостро кри-
тичними. Ключовою аудиторією газети є критично 
налаштовані до міської влади громадяни з активною 
життєвою позицією. 

Користується популярністю також газета Хер-
сонської міської ради «Херсонський вісник», яка 
останнім часом приділяє значну увагу діяльності 
депутатів та депутатських фракцій різного спряму-
вання. Її ключова аудиторія — це службовці, бізнес-
мени, люди старшого віку.

Виділяються гостротою матеріалів та інформа-
ційністю газети «Булава», «Новий формат», «Но-
вий час».

На жаль, у 2006 — на початку 2007 рр. припинили 
виходити кілька газет. Якщо закриття деяких з них 
очікувалося, бо це були суто «передвиборчі» проекти 
(газети «Пенсіонер», «Робітник», «Правда Херсон-
щини»), то закриття газет «Вік» та «Взгляд» виклика-
ють сум, тому що ці газети знайшли свою читацьку 
аудиторію. 
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ТИСК НА ЗМІ 

Найбільш розповсюдженими порушеннями сво-
боди слова у 2006 — на початку 2007 рр. були: 

• конфлікти між керівниками районної влади та ре-
дакціями районної преси;

• гострі соціальні проблеми працівників комуналь-
них ЗМІ, які розцінюються журналістами як факти 
тиску на районну пресу;

• поодинокі випадки перешкоджання журналістам 
виконувати власні професійні обов’язки.

Майже у третині районів області в 2006–2007 рр. 
фіксувалися конфлікти між редакціями комунальних 
ЗМІ та місцевими органами влади. Найбільш роз-
повсюдженими причинами конфліктів були спроби 
отримати безроздільний вплив з боку місцевої 
влади на друковані ЗМІ шляхом внесення змін до 
чинних статутів редакцій та текстів установчих угод 
про співзасновників (Білозерський, Бериславський, 
Високопільський, Нововоронцовський, Скадовсь-
кий, Каланчацький, Цюрупинський та деякі інші ра-
йони області)

У Каланчацькому, Скадовському та Цюрупинсь-
кому районах відбулися спроби зняти редакторів га-
зет. Редактори двох газет — «Чорноморець» та «Віс-
ник Олешшя» — навіть відстоювали своє право на 
роботу у судовому порядку. Редактор «Придніпровсь-
кої зірки» оскаржувала дії районної державної адміні-
страції у прокуратурі. 

На думку голови обласної організації НСЖУ 
В. Ф. Долини, яку він озвучив 5 березня цього року 
на обласній конференції НСЖУ, після того, як адміні-
страціям не вдалося змінити редакторів низки кому-
нальних видань, вони застосовують фінансовий тиск. 
Так, сесія Високопільської районної ради виділила на 
видання районної газети... 1500 грн на 2007 р. Жур-
налісти комунальних видань у Нововоронцовському, 
Білозерському, Високопільському районах не отри-
мують по 3–4 місяці заробітної платні. Журналісти 
обласної газети «Наддніпрянська правда» не отри-
мають платні вже півроку та судяться з обласною 
радою. 

На сьогодні Херсонська обласна рада вийшла із 
співзасновників газети, що фактично фінансово зни-
щить найстарішу в Херсонській області газету, яка у 
вересні цього року має відзначати 90-річчя.

Також в області в минулому році фіксувалися 
окремі випадки цензурування матеріалів. Так, у бе-
резні цього року газета «Слава праці» (Каланчак) 
опублікувала на правах реклами заяву Партії регіонів 
з приводу політичної ситуації та отримала дзвінки 
від райадміністрації з погрозами. Влітку 2006 р. го-
лова Новотроїцької райдержадміністрації забороняв 
друкувати в газеті «Трудова слава» репортаж із сесії 
районної ради, на якій йому було висловлено недо-
віру. Після того, як інформацію було опубліковано, 
редактору було заборонено заходити до приміщення 
райадміністрації. Конфлікт вирішився, коли голову 
райадміністрації зняв Президент.

В обох випадках бачимо фактичне ослаблення 
тиску органів влади на районні газети. Хоча в руках 

керівництва районів залишається найбільш дієва 
зброя — фінансування газет, без якого в умовах не-
розвиненості рекламного ринку, економічного зане-
паду районів районним газетярам не вижити. 

При цьому необхідно відзначити, що органи влади 
стали більш відкритими та послідовними у своїй ін-
формаційній політиці. Хоча трапляються поодинокі 
конфлікти журналістів з представниками влади, 
вони набувають широкого розголосу і не є систем-
ними. У минулому році зафіксовано лише один факт 
перешкоджання працівнику ЗМІ під час проведення 
офіційного заходу. 11 вересня 2006 р. під час про-
ведення позачергової сесії Херсонської міської ради 
фоторепортеру Сергію Мазуру керівник фракції Пар-
тії регіонів заборонила вести фоторепортаж.

Серйозною проблемою для засобів масової 
інформації стали судові позови стосовно опублі-
кованих на сторінках газет матеріалів. У минулому 
році приблизно проти третини районних газет по-
давалися судові позови. На думку газетярів, така 
ситуація є звичною, не пов’язана з політикою та 
не несе якоїсь загрози для професійної діяльності 
журналістів, чого не можна сказати про ситуацію, 
яка склалася серед газет обласного центру. Як від-
значає відомий медіаюрист Олександр Бурмагін у 
своєму огляді «Свобода слова в інформаційних кон-
фліктах: Херсонщина. 2006 рік», що був уміщений у 
регіональній доповіді «Права та свободи людини в 
Херсонській області. 2006 рік», «безумовно, голов-
ною подією минулого року в царині свободи слова 
були інформаційні конфлікти, пов’язані із позовами 
судді Апеляційного суду Херсонської області Івани-
щука А. П. до ЗМІ. Починаючи із травня по липень 
2006 р. суддею було ініційовано чотири цивільні 
справи про захист честі, гідності, ділової репутації 
та стягнення моральної шкоди з загальною сумою 
позовних вимог у 200 000 тисяч гривень. Така кіль-
кість позовів за такий термін із такою сумою по-
зовних вимог від одного судді — це прецедент не 
тільки для Херсонської області, а й для всієї Укра-
їни». Наразі одна з газет обласного центру («Вік») 
у квітні минулого року перестала виходити, судові 
процеси проти газет тривають і до сьогоднішнього 
дня. 

Отже:
1. Ми не зафіксували в обласній пресі випадків цен-

зурування та перешкоджання друку політичних 
матеріалів. Подібні випадки траплялися лише в 
районній комунальній пресі. 

2. Органи влади стали більш відкритими та послі-
довними у своїй інформаційній політиці. Хоча 
трапляються поодинокі конфлікти журналістів з 
представниками влади, вони набувають широ-
кого розголосу і не є системними. 

3. Серйозною кризою характеризується стан ра-
йонних комунальних ЗМІ та відносини редакцій 
цих ЗМІ із місцевою владою. Фінансовий та мо-
ральний тиск, спроби цензурування, протиза-
конні намагання змінити редакторів ЗМІ, багато-
місячні невиплати заробітної платні — ось харак-
терні риси ситуації зі свободою слова в районах 
області. 
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1. Регіональні особливості дотримання прав і 
свобод в Україні / Українська Гельсінська спілка з 
прав людини. – 2006. – С. 99–109.
2. Права людини на Херсонщині. 2005 рік. 
Регіональна доповідь / Д. В. Білий, О. В. 
Шаповалов; Ред.-упоряд. Д. В. Білий). – Херсон: 
ХОО КВУ, 2006. – С. 47–54.
3. Бурмагін Олександр. Свобода слова в 
інформаційних конфліктах: Херсонщина. 2006 
рік // Права людини на Херсонщині. 2006 рік. 
Регіональна доповідь / Ред.-упоряд. Д.В. Білий. – 
Херсон: ХОО КВУ, 2007.

4. Тривожною подією минулого року став інфор-
маційний конфлікт, пов’язаний із судовими по-
зовами голови Апеляційного суду А. Іванищука 
проти трьох найвідоміших газет області.35

БІЗНЕС-КЛІМАТ

4. Стратегія економічного та соціального розвитку 
Херсонської області до 2015 р., управління 
процесами розвитку регіону до 2020 р. – Херсон: 
Тим екс, 2007 р. – 232 с.
5. Звіт представника Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення у 
Херсонській області.
6. Розділ «Свобода слова» Інтернет-видання 
«Політична Херсонщина».
7. Офіційні сайти місцевих ЗМІ.

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

На розвиток бізнесу в Херсонській області впливає 
кілька важливих соціально-економічних факторів.

По-перше, Херсонська область є однією з 
найменш населених територій України. В області, 
яка за площею більша, ніж Донецька область, меш-
кає трохи більше одного мільйона осіб, причому 36 % 
населення сконцентрувалося у трьох найбільших міс-
тах області — Херсоні (316,3 тис. осіб), Новій Каховці 
(50 тис. осіб) і Каховці (38 тис. осіб), а майже 40 % 
мешкають у сільській місцевості. За своєю структу-
рою область є аграрно-промисловою, з нерозвину-
тою інфраструктурою, високим рівнем міграційних 
процесів, низкою гострих екологічних проблем. 

По-друге, для Херсонщини є характерною 
глибока криза у промисловості, де приблизно 
половина підприємств є збитковими. Фінансовий 
результат суб’єктів господарювання від звичай-
ної діяльності до оподаткування за січень–жовтень 
2006 р. (без малих сільськогосподарських підпри-
ємств і установ, що утримуються за рахунок бю-
джету) становив 50,1 млн грн збитку. Майже всі 
галузі економіки спрацювали з негативним фінан-
совим результатом. Найбільша питома вага збитків 
припадає на промисловий сектор (72,4 %), значну 
частку в загальній сумі якої (64,8 %) посідають по-
казники роботи п’яти підприємств. Більшу частину 
збиткового фінансового результату промислові під-
приємства отримали від фінансової та інвестиційної 
діяль ності36.

Погіршення фінансових показників відбулося на 
майже половині промислових підприємств (44,5 %), 

підприємствах транспорту і зв’язку (44,6 %), у третині 
будівельних, а також 37 % підприємств житлово-гос-
подарського комплексу. Щодо сільськогосподарсь-
ких підприємств, то 78,5 % з них закінчили 2006 р. 
з прибутками, 21,5 % — зі збитками (у 2005 р. цей 
показник становив 66 % і 34 %). Фінансовий ре-
зультат діяльності підприємств цієї галузі становить 
51,8 млн грн прибутку37.

Збитковий фінансовий результат по області 
сформований в основному за рахунок збиткової ді-
яльності підприємств міст Херсона (60,5 % загаль-
ної суми збитків, отриманих збитковими підприєм-
ствами), Нової Каховки (17,7 %) та Каховського ра-
йону (11,9 %).

По-третє, сільське господарство області ве-
деться в умовах майже зруйнованої інфраструк-
тури, знищеної зрошувальної системи, фізично 
застарілої матеріально-технічної бази агропромис-
лового комплексу, технологічний рівень якого відки-
нутий на 40–50 років назад. Проблеми підтоплення 
поглиблюють кризу в сільському господарстві, яке до 
того ж знаходиться в зоні ризикового землеробства. 
Загальна площа підтоплень ґрунтовими водами в об-
ласті досягає 18 тис. га. Від цієї проблеми страждає 
населення дев’яти районів та міста Херсона. 

Четверта теза: в області існує високий рівень 
безробіття, особливо в сільських районах, хоча за 
офіційними даними рівень зайнятості в сільській 
місцевості вищий за середньобласний за рахунок 
такої умовної категорії, як «самозайняті». Взагалі, за 
даними служби зайнятості, у 2006 р. кількість без-
робітних у працездатному віці становила 45,3 тис. 
осіб. Рівень безробіття до економічного населення 

36 Програма економічного, соціального 
та культурного розвитку Херсонської області 
на 2007 р.

37 За повідомленням прес-служби Херсонської 
облдержадміністрації (www.oda.kherson.ua).



286

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

працездатного віку становив 9 %. Навантаження не-
зайнятого населення на вільні робочі місця на 1 лис-
топада 2006 р. становило 7 осіб38. 

П’ята теза: багаторічна хронічна заборго-
ваність із заробітної плати. Загальна сума боргу 
із зарплатні становила в області станом на листо-
пад 2006 р. 19,8 млн грн, з яких 10,5 млн грн боргу 
припадає на промислові підприємства. Порівняно з 
листопадом 2005 р. заборгованість збільшилася на 
2,09 млн грн. Результат подібних проблем — низька 
якість трудових ресурсів.

Все це несприятливо впливає на розвиток бізнесу 
в Херсонській області. 

На цьому фоні в області розгортаються різної 
величини війни за майно, підприємства, землю, від-
буваються регулярні зміни власників, іноді гострі та 
скандальні. У цей процес втручаються представники 
бізнесу, що знаходяться поза межами області, від-
тісняючи місцеву бізнес-еліту. Тобто бізнес-середо-
вище області знаходиться в нестабільній ситуації. 

Характеристика бізнес-структур області
За офіційними даними ЄДРПОУ, структура 

об’єктів за формами власності та за видами еконо-
мічної діяльності характеризується відносною ста-
більністю. 85,8 % усіх об’єктів перебуває у приватній 
власності (див. малюнок за даними облдержадміні-
страції). Більше половини з них припадає на такі види 
діяльності, як оптова та роздрібна торгівля, сільське 
господарство, промисловість та будівництво.

Протягом 11 місяців 2006 р. регіональним відді-
ленням Фонду державного майна України по області 
у приватну власність перейшло 47 об’єктів, з них 
15 державної та 32 комунальної власності39. 

Найбільш впливовим підприємством тради-
ційно вважається Херсонський нафтоперероб-
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Мал. 7.
Структура об’єктів за форма-

ми власності в Херсонській 
області. Джерело: 

офіційний сайт Херсонської 
облдержадміністрації.

38 За повідомленням прес-служби Центру 
зайнятості.

39 Програма економічного, соціального та 
культурного розвитку Херсонської області на 
2007 р.

ний завод, який належить російській групі «Альянс» 
(президент групи — Муса Бажаєв). На сьогодні цей 
завод знаходиться на реконструкції, що відразу по-
значилося на економічних показниках в області. За-
раз, за даними «Діла», Херсонський нафтоперероб-
ний завод вже повністю підготовлений для чергового 
продажу40. На думку аналітика Юрія Олексієнка, най-
більш імовірними покупцями Херсонського НПЗ є 
компанії «КазахОйл» і «Shell».

Херсонський суднобудівний завод є ще одним 
важливим об’єктом в області. Обласним керівни-
цтвом на нього зараз покладаються великі сподівання 
завдяки кільком вигідним замовленням, які отримав 
цей завод. За планами на 2007 р. завод повинен 
збільшити обсяг виробництва на 38,1 %. Ще у 2004 р. 
Херсонський суднобудівний завод з різних причин 
перебував у глибокій економічній кризі. 98 % його ак-
тивів перебували у борговій заставі. Вартість активів 
та пасивів заводу становила за даними Міністерства 
промислової політики України 386 млн грн. У вересні 
2004 р. 83,61 % акцій ХСЗ були продані маловідомій 
фірмі Євроресурс за 51 млн грн41. У 2005 р цей за-
вод фігурував у списках на можливу реприватизацію, 
але потім усе затихло. У квітні цього року майже 50 % 
акцій заводу придбало ТОВ «Південрудмет», яке, як 
стверджують спостерігачі, контролюється Вадимом 
Новинським42.

«Завод крупних електричних машин» (Нова 
Каховка), який у 2007 р. планує збільшити обсяг 
виробництва на 32,2 %, також є одним із прикладів 
«прихованої приватизації по-українськи» (вислів 
оглядачів «Ділової столиці»43). Завдяки виведенню 
цілісного майнового комплексу майбутнього заводу 
з введення банкрута «Підвенелектромашу» в рамках 
санації цей завод потрапив у сферу впливу харківсь-
ких-петербурзьких підприємців з групи «KLG», що 
контролювало також заводи «Неваелектромаш» 
(Санкт-Петербург) та «Електромаш» (Харків). Пізніше 
власники заводу вступили у конфлікт один з одним, 
результатом чого стала серія судових засідань44.

Серед успішних підприємств можна назвати 
молочний завод «Родич», який планує збільшити 
промислове виробництво на 18,8 %. У вересні мину-

40 За повідомленням «Політичної 
Херсонщини» (http://www.politics.kherson.
ua/?&lang=ukr&po=doc&menu_id=836&sdate_
b=nomatter&sdate_e=nomatter&doc_
topic=812&id=3983).

41 http://www.compromat.ru/main/ukraina/blacklist.
htm.

42 За даними «Прометал» (http://mynews-in.net/
news/economy/2007/04/11/1132673.html).

43 Єремін Юрій. Коли заводи були великими // 
Ділова столиця. – 2006. – № 10. (http://www.
dsnews.com.ua/archive/index.php?action=article&r_
id=34&article_id=24542&arc_num=261).

44 Єремін Юрій. Херсонці посягнули на батьківщину 
Путіна // Ділова столиця. – 2007. – № 12 
(http://www.dsnews.com.ua/archive/index.
php?action=article&r_id=36&article_id=30122&arc_
num=320).
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лого року Антимонопольний комітет України дозво-
лив транснаціональній кампанії «Danone» придбати 
«Родич»45.

Це підприємство у 2005 р. отримало 64,7 млн чи-
стого прибутку. За оцінками експертів, придбання 
підприємства обійшлося «Danone» у 10 млн євро.

Ще одне відоме в області та за його межами 
підприємство — ВАТ АПФ «Таврія», що виробляє 
відомі в країні коньяки. За підсумками 2006 р. «Тав-
рія» посідала перше місце з виробництва та експорту 
коньяку в Україні46. Ще кілька років тому «Таврія» уві-
йшла в корпорацію «Логос» (Дніпропетровськ) та 
управляється Першим національним виноробним 
холдингом. 

Закрите акціонерне товариство «Чумак» було 
засноване як спільне українсько-шведське підпри-
ємство у 1996 р. на півдні України, в місті Каховка, і 
за роки свого існування перетворилося на компанію, 
що об’єднує у собі підприємства з виготовлення кет-
чупів, майонезів, соусів, томатної пасти, натураль-
ного томатного соку, соняшникової олії, консервова-
них овочів та фруктів, і реалізує свою продукцію під 
торговельними марками «Чумак» та «Дарина». Асор-
тиментний ряд налічує більше 200 видів. Крім того, 
компанія виробляє продукцію для мережі громадсь-
кого харчування та здійснює постачання у всі рес-
торани швидкого харчування McDonald’s в Україні. 
Річний обсяг продажу продукції у 2004 р. становив
60 млн дол. «Чумак» став засновником не тільки 
власної виробничої бази, але й піонером культури 
вирощування овочів в Україні. «Чумак», за оцінками 
багатьох експертів, є вітриною капіталістичних пере-
творень в області. На жаль, у минулому році діяль-
ність «Чумака» була невдалою. У зв’язку з модерніза-
цією власного виробництва «Чумак» зазнав великих 
збитків47. 

Отже, наведені приклади свідчать, що особли-
вістю розвитку херсонського бізнесу є постійний 
процес його втрати представникам місцевої бізнес-
еліти та перехід його у різний спосіб під контроль ве-
ликих бізнес-угруповань з інших областей та країн.

45 Політична Херсонщина
(http://www.politics.kherson.ua/
?&lang=ukr&po=doc&menu_id=836&sdate_
b=nomatter&sdate_e=nomatter&doc_
topic=812&id=3743).

46 Політична Херсонщина (http://www.politics.
kherson.ua/?&lang=ukr&po=doc&menu_
id=836&sdate_b=nomatter&sdate_e=nomatter&doc_
topic=812&id=3857).

47 Політична Херсонщина
(http://www.politics.kherson.ua/
?&lang=ukr&po=doc&menu_id=836&sdate_
b=nomatter&sdate_e=nomatter&doc_
topic=812&id=3803).

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО 
КАПІТАЛУ

«Стартові можливості» Херсонської області 
у залученні прямих іноземних інвестицій є тра-
диційно незадовільними. За багаторічними оцін-
ками НАЦ «Інститут реформ», Херсонська область з 
почат ку 2000-х років посідає останні місця в інвести-
ційному рейтингу, який щорічно проводить цей аналі-
тичний центр (див. таблицю 9).

Можемо спостерігати тенденцію падіння інвести-
ційної привабливості нашого регіону за оцінками не-
залежних експертів в контексті загальноукраїнських 
тенденцій розвитку, хоча за офіційними даними 
Управління статистики в Херсонській області обсяги 
інвестицій в основний капітал за чотири роки зросли 
у 3,2 рази (див. таблицю 10).

Заходи влади
Починаючи з 2005 р. місцева облдержадміні-

страція та органи місцевого самоврядування на-
магаються виправити ситуацію з незадовільним 
станом залучення інвестицій в економіку області. В 
області розробляється стратегія економічного та со-
ціального розвитку Херсонської області до 2015 р., в 
основі якої закладено інноваційно-інвестиційну мо-
дель розвитку області.

На сьогодні, за офіційною інформацією, регіо-
нальна влада приділяє велику увагу співпраці з 

Таблиця 9.
Інвестиційний рейтинг 
Херсонської області у 

1999–2004 рр. за підрахунка-
ми Інституту реформ48.

№ Роки Місце

2004 25 

2003 25 

2002 26 

2001 18 

2000 14 

1999 13 

Таблиця 10.
Інвестиції в основний капітал 

(у фактичних цінах), млн грн49.

Роки 2000 2001 2002 2003 2004

Млн грн 282,5 401,4 393,9 549,0 886,5

48 http://ipa.net.ua/index.php?id=59.
49 Херсонська область. Статистичний щорічник 

2004 р.
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торгово-економічними місіями у складі посольств 
України за кордоном та налагодженню співпраці з 
торгово-промисловою палатою. Завершено роботу 
з підготовки Першого Міжнародного інвестиційного 
форуму «Співпраця, інвестиції, економічний розви-
ток: “Таврійські горизонти”», який буде проведено в 
червні поточного року в Херсоні. На Форумі плану-
ється розглянути питання активізації інвестиційного 
співробітництва Херсонської області з іноземними та 
вітчизняними партнерами, презентувати інвестиційні 
проекти, підписати угоди про співпрацю Херсонської 
області з регіонами зарубіжних країн, суб’єктів під-
приємницької діяльності області з представниками 
іноземного та вітчизняного бізнесу.

Також підготовлено каталог «Херсонщина — ре-
гіон для ваших інвестицій» (українською та англій-
ською мовами), до видання додається CD-диск 
«Kherson region — location for your investments», який 
містить усю необхідну для інвестора інформацію та 
найбільш соціально-економічно значущі інвестиційні 
проекти. Працює сайт «Херсонщина інвестиційна» 
(англійською, російською та українською мовами), 
який постійно оновлюється, інвестиційні пропозиції 
розміщуються на електронних сторінках сайтів про-
фільних міністерств, регіонів України, дипломатич-
них представництв та торговельно-економічних місій 
України, акредитованих у зарубіжних країнах.

Ці та інші заходи, що проводяться в області для 
залучення іноземних інвестицій, сприяли створенню 
в 2007 р. шести нових підприємств з іноземними ін-
вестиціями: — ТОВ «Сан до ра» з виробництва ово-
чевих та фруктових соків, з річним обсягом вироб-
ництва продукції — 40 тис. тонн, сума інвестиційних 
вкладень — близь ко 70 млн грн;

• ТОВ «Хенкель» з виробництва будівельних су-
мішей, річний обсяг виробництва продукції — 
18 тис. тонн, сума інвестиційних вкладень — 
60,0 млн грн;

• ЗАТ «Український силікат» з виробництва немета-
левих мінеральних виробів, річний обсяг вироб-
ництва продукції — 10 тис. тонн силікату натрію, 
сума інвестиційних вкладень — 12,0 млн грн;

50 Інформація Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльностіі Херсонської 
облдержадміністрації www.oda.kherson.ua

• ЗАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» з переробки сої, 
річний обсяг переробки складатиме 210 тис. тонн, 
сума інвестиційних вкладень — 189,0 млн грн;

• ТОВ «Дунапак Україна Південь» з виробництва 
гофрокартонної тари, річний обсяг виробництва 
продукції — 6 млн м2 гофрокартону, сума інвести-
ційних вкладень — 180,0 млн грн; 

• ТОВ «Віпос», річний обсяг виробництва — 2000 лег-
кових автомобілів, сума інвестиційних вкладень — 
25,0 млн грн50.

Ситуація із залученням інвестицій в області у 
2006 р.

Заходи із залучення іноземних інвестицій, які 
здійснює місцева влада, проявилися у позитивній 
тенденції із залучення в економіку області прямих 
іноземних інвестицій (див. малюнок 8). Хоча, на думку 
незалежних експертів, які висловлювалися під час об-
говорення аналітичного звіту «Херсонщина: рік після 
виборів» на круглому столі 23 травня 2007 р., причи-
ною позитивних тенденцій у зростанні інвестування 
є об’єктивні причини, які не залежать від активності 
чи пасивності діяльності обласної державної адміні-
страції. Зрозуміло, що ставлення влади впливає на 
загальний ставлення до роботи з інвесторами. 

За офіційною інформацією, у 2006 р. загальний 
обсяг іноземних інвестицій, включаючи позичковий 
капітал з початку інвестування (1994 р.), становив 
142,2 млн дол. США. Сума кредитів та позик, отри-
маних підприємствами області від прямих інвесторів 
в 2006 р., становить 33,9 млн дол. США. Порів-
няно з 2005 р. цей показник зріс на 13 % або на 
3,9 млн дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкла-
дених у 143 підприємства області (приватної 
форми власності), на 1 січня 2007 р. становить 
108,3 млн дол. США, приріст за 2006 р. становить 
17 млн дол. США, що на 18,6 % перевищує минуло-
річний показник. 

У всеукраїнському рейтингу за обсягом прямих 
іноземних інвестицій область посідає 20 місце, за 
темпами зростання прямих іноземних інвестицій — 
16 місце, за приростами за рік — 19 місце.

Галузева структура іноземних інвестицій
Галузева структура іноземних інвестицій 

визначається значною диференціацією. Питома 
вага (90 %) іноземних інвестицій зосереджена у чо-
тирьох галузях, таких як промисловість, у тому числі 
харчова (55,0 %, або 59,5 млн дол. США від усіх 
надходжень), сільське господарство (13,3 %, або 
14,4 млн дол. США), оптова та роздрібна тор-
гівля (17,7 % усіх інвестицій, що становить 
19,1 млн дол. США), а також транспорт і зв’язок (4 % 
та перевищує  4 млн дол. США) (див. малюнок 9). 

На жаль, у 2003–2006 роках продовжується спад 
залучення прямих іноземних інвестицій в промисло-
вості. Залучення прямих інвестицій у 2006 р. стано-
вить лише 55 % відповідного показника 2003 р.Мал. 8. 

Динаміка залучення іноземних 
інвестицій протягом 2004–

2006 рр. Джерело: офіційний 
сайт облдержадміністрації.
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Країни-інвестори в економіку області
За офіційною інформацію, станом на 1 січня 

2007 р. вперше за кілька років серед головних країн, 
що інвестують херсонську економіку, змінився «лі-
дер». Кіпр, з банків якого надходило найбільша кіль-
кість інвестицій, поступився Великій Британії (див. 
Мал. 10).

Мал. 9.
Приріст прямих іноземних ін-
вестицій в область за видами 

економічної діяльності у 2004–
2006 рр. Джерело: офіційний 

сайт облдержадміністрації.
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Мал. 10. 
Найбільші країни-інвестори за 

станом на 1 січня 2007 р. 
(відсотків до загального обся-

гу). Джерело: офіційний сайт 
облдержадміністрації.
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Зрозуміло, що в більшій перспективі «кіпрські» ін-
вестори вклали в Херсонську область значно більшу 
кількість коштів, ніж представники Сполученого коро-
лівства. Так, з 2000 по 2004 рр. з Кіпру в Херсонсь ку 
область надійшло 81 млн дол., а з Сполученого ко-
ролівства — 24,9 млн доларів США. «Британський 
прорив» 2006 р. стався завдяки приходу в область 
двох сільськогосподарських кампаній з «релігійним 
нахилом». Тенденції переважного інвестування на-
шої області з «офшорних зон» потребують більш де-
тального вивчення. 

Успішні території області
За територіальним розподілом залучених ін-

вестицій провідні місця за обсягами інвестицій тра-
диційно посідають міста Херсон — 35,7 млн дол. США 
(85 підприємств та 32,9 % обсягу іноземного ка-
піталу), Каховка — 28 млн дол. США (5 та 25,9 %), 
Нова Каховка — 10,2 млн дол. США (16 та 9,4 %) та 
Каланчацький — 10,8 млн дол. США (2 та 10 %), Цюру-
пинський — 7,1 млн дол. США (11 та 6,6 %), Біло-
зерський — 4,9 млн дол. США (3 та 4,5 %), Генічесь-
кий — 4 млн дол. США (7 та 3,7 %), Скадовський — 
3,6 млн дол. США (4 та 3,4 %) райони. 

Завдяки діям керівництва Каланчацького ра-
йону на обсяги залучення іноземних інвестицій, 
приріст за 2006 р. становив майже 8 млн дол. США, 
що вдвічі більше запланованого. Збільшення над-
ходжень відбулося завдяки сільськогосподар-
ським підприємствам СТОВ «Ведичне еколо-
гічно-чисте сільськогосподарське підприємство 
Махаріші» і ТОВ «Вішва Ананда» із Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 
На території Великолепетиського, Великоолексан-
дрівського, Каховського, Нижньосірогозького, Ново-
воронцовського та Новотроїцького районів підпри-
ємства з іноземними інвестиціями взагалі не розта-
шовані. 

Можна констатувати, що за останні два роки в об-
ласті намітилися позитивні тенденції зростання об-
сягів іноземного інвестування. У 2006 р. було залу-
чено на 17 % більше інвестицій, чим у 2005 р. У першу 
чергу зростали обсяги інвестування сільського гос-
подарства та торгівлі. Проблемним є інвестування 
промисловості, хоча вже в 2007 р. вдалося створити 
шість нових підприємств з іноземними інвестиціями. 

Одним із головних інвесторів залишаються оф-
шорні зони Кіпру. 

Найбільше коштів інвестори традиційно вклада-
ють в економіку обласного центру. 

 
Основні торгові партнери та структура 
експорту/імпорту товарів

Зовнішньоторговельні операції з товарами під-
приємства області здійснювали з партнерами із 
75 країн світу.

Аналіз показників зовнішньої торгівлі області 
свідчить про те, що ділова активність підприємств 
області у сфері зовнішньоекономічної діяльності по-
стійно зростає. 

Зростання обсягів експорту товарів по області 
у 2006 р. порівняно з попереднім роком відбулося 

здебільшого за рахунок зростання поставок тран-
спортних засобів та шляхового обладнання — на 
20,7 млн дол. США (у 2,9 рази), насіння і плодів олій-
них рослин — 17,0 млн дол. США (у 2 рази), алюмі-
нію та виробів з нього — 3,4 млн дол. США (13,2 %), 
зернових культур — 1,3 млн дол. США (5,3 %), машин 
та устаткування — 0,9 млн дол. США (2,1 %), готових 
харчових продуктів — 0,8 млн дол. США (3,5 %) та ін. 

У звітному періоді експортні операції здійснювали 
211 підприємств області. Переважаючі обсяги екс-
порту (96,6 %) припадали на підприємства приват-
ної форми власності. Найбільші поставки на експорт 
здійснювали ТОВ «Механічний завод», ВАТ «Хер-
сонський суднобудівний завод», ВАТ «Херсонський 
комбінат хлібопродуктів», науково-виробниче при-
ватне підприємство «Днепр-2», ЗАТ «Завод крупних 
електричних машин», ТОВ «Дабл Ю Джей-Херсон», 
ВАТ «Каховський завод електрозварювального устат-
кування», ЗАТ «Чумак».

Протягом 2006 р. з країн СНД в область імпор-
товано 21,2 % товарної маси, з інших країн світу — 
78,8 % (у 2005 р. відповідно 28,2 % та 71,8 %). 
Найбільші імпортні надходження здійснювалися з 
Російської Федерації — 16,2 % від загального об-
сягу імпорту, Китаю — 14,4 %, Туреччини — 12,2 %, 
Німеччини — 10,7 %, Польщі — 6,6 %, США — 5,5 %, 
Італії — 3,8 %. 

У січні — березні 2007 р. значна частка експорту 
припадала на поставки продуктів рослинного похо-
дження — 29,8 % (у тому числі насіння і плоди олій-
них рослин — 18,99 %), недорогоцінних металів та 
виробів з них — 19,44 % (у тому числі алюмінію та 
виробів з нього — 11,05 %, виробів з чорних мета-
лів — 4,74 %), механічного та електричного облад-
нання — 16 % (у тому числі механічного — 5,63 %, 
електричного — 10,37 %), готових харчових про-
дуктів — 9,83 %, транспортних засобів та шляхового 
обладнання — 6,78 %, шкіряної і хутряної сировини 
та вироби з них — 5,25 %, текстилю та виробів з тек-
стилю — 4,26 %. 

Таблиця 10. 
Порівняльні показники зо-

внішньоторговельного обігу 
товарів та послуг 

Херсонської області 
(млн дол. США). Джерело: 

офіційний сайт 
облдержадміністрації.
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Протягом січня — березня найбільші обсяги екс-
портних поставок здійснювалися до Російської Феде-
рації — 21,3 % від загального обсягу експорту, Туреч-
чини — 14,3 %, Німеччини — 9,4 %, Італії — 5,1 %, 
Ізраїлю — 4,8 %, Японії — 4,8 %, Білорусі — 4,0 %, 
Румунії — 3,4 %.

Найбільші обсяги імпортних товарів були з Ту-
реччини — 15,6 % від загального обсягу імпорту, 
Російської Федерації — 13,2 %, Китаю — 12,6 %, Ні-
меччини — 10,6 % Грузії — 10,3 %, Польщі — 8,9 %, 
США — 5 %.

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ

Реалізація регуляторної політики в області тісно 
пов’язана з розвитком малого та середнього бізнесу. 
Ще на початку 2000-х рр. Херсонська область була 
однієї з небагатьох, яка піддавалася гострій критиці 
за низькі темпи розвитку малого бізнесу та неспри-
ятливі умови для приватної ініціативи. Так, тодішній 
керівник Держпідприємництва Олександра Кужель 
називала Херсонську область як найгіршу, в якій 
протягом 2001 р. відбувалося зменшення кількості 
малих підприємств на 23,6 % порівняно з 2000 р. І ця 
тенденція зберігалася й в 2002 р.51.

За офіційними даними, протягом останнього 
часу в області наявні позитивні тенденції та візна-
чається зростання кількості суб’єктів малого підпри-
ємництва. На кінець 2006 р. в області зареєстровано 
67 747 суб’єктів підприємницької діяльності, серед 
яких 61 367 фізичних осіб — суб’єктів підприємниць-
кої діяльності та 6 380 одиниць малих підприємств. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих під-
приємств становив 10,8 % загального обсягу реалі-
зації в цілому по економіці області. 

Характерною особливістю розвитку підпри-
ємництва області залишається його орієнтація на 
торговельно-посередницьку діяльність (34,5 %). У 
середньому по області на 10 тис. осіб населення за 
звітний період припадало 55 малих підприємств. На 
підприємствах малого бізнесу за звітний період було 
зайнято 37,9 тис. осіб. 

У територіальному розрізі майже 80 % малих 
підприємств розташовано у містах: Херсоні (56,5 % 
загальної кількості), Новій Каховці (9,1 %), Каховці 
(2,8 %) та трьох районах області: Генічеському (6,5 %), 
Скадовському (4,4 %), Цюрупинському (3,3 %).

Середньомісячна заробітна плата одного пра-
цівника малого підприємства у 2005 р. становила 
373,98 грн проти 292,11 грн у 2004 р.

В області одним із найактуальніших питань під-
тримки підприємництва на сучасному етапі є рефор-
мування дозвільної системи та забезпечення видачі 
документів дозвільного характеру за принципом ор-
ганізаційної єдності. З 2003 р. в містах Херсоні та Но-

51 Кужель Олександра. Роль малого бізнесу в 
регіональному соціально-економічному розвитку 
// http://www.academia.org.ua/index.php?p_
id=79&id=39

вій Каховці, в одних із перших в Україні, було запро-
ваджено роботу єдиного офісу з питань погодження 
документів для одержання дозволу на розміщення, 
будівництво, реконструкцію об’єктів громадського, 
промислового призначення, початок роботи об’єктів 
підприємницької діяльності.

З 1 липня 2004 р. діє Закон України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців», яким запроваджено принцип 
«Єдиного вікна» при здійсненні процедур державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — під-
приємців. У жовтні 2006 р. набула чинності стаття 4 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері гос-
подарської діяльності», втратили чинність близько 
900 актів дозвільного характеру. На виконання Указу 
Президента України від 1 червня 2005 р. № 901/2005 
«Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення 
державної регуляторної політики» проведено інвен-
таризацію чинних регуляторних актів. За підсумками 
проведеної роботи скасовано та внесено зміни до 96 
із 172 переглянутих регуляторних актів. Прозорості і 
відкритості перегляду було досягнуто завдяки залу-
ченню до цього процесу суб’єктів господарювання, 
об’єднань підприємців, роботодавців, споживачів, 
науковців. Результати перегляду широко оприлюд-
нювалися в місцевих засобах масової інформації та у 
мережі Інтернет, стали темою публічних громадських 
обговорень за участю представників бізнесових кіл, 
Держпідприємництва України, органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування області52.

Однією з позитивних ознак захисту інтересів 
представників малого бізнесу є створення Асоціацій 
підприємців. У Херсоні діє одна з найбільш активних 
громадських організацій «Солідарність» (голова — 
Чернишова Людмила Михайлівна).

При введенні нових регуляторних актів для Хер-
сона стало практикою проведення громадських об-
говорень. Хоча, за оцінкою організаторів обгово-
рень, підприємці не завжди виявляють активність під 
час цих обговорень. Так, під час останніх обговорень 
двох регуляторних актів щодо ставок єдиного по-
датку взяло участь дуже мало підприємців. У резуль-
таті розмір значної частини ставок було піднято й до 
бюджету міста потрапить додатково близько півтора 
мільйона гривень53.

Отже, з одного боку маємо позитивні зміни в роз-
витку малого бізнесу, зростання кількості підприєм-
ців та малих підприємств, проводиться певна робота 
щодо скасування регуляторних актів, що гальмують 
діяльність представників малого бізнесу, створю-
ються в районах області «Єдині реєстраційні вікна» 
тощо. З іншого боку, є й негативні риси, передусім 
через неорганізованість представників малого біз-
несу, коли вони не здатні захистити власні інтереси. 
У результаті місцева влада піднімає розміри подат-
ків малим підприємцям та подає це як прогресивні 
кроки. 

52 Програма економічного, соціального та 
культурного розвитку Херсонської області на 
2007 р. Розділ Розвиток підприємництва. 

53 Херсонський вісник – 2007. – 12 квітня. 
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ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Після подій 2004 р. відбулися певні процеси оздо-
ровлення у відносинах влади, фіскальних органів й 
правоохоронців з представниками бізнесу. 

У 2005–2006 рр. майже відсутні факти втручання 
влади у роботу бізнесу. Хоча необхідно відзначити, що 
представники влади в період після Майдану починають 
вводити поділ бізнесових справ на «гарні» та «погані».

Поганий — це збирання металобрухту, вирубка лі-
сів, добування піску без усього комплекту дозвільних 
документів, це гральний бізнес (встановлення на ву-
лиці гральних автоматів тощо). Представники цього 
бізнесу у 2005–2006 рр. зазнали від представників 
виконавчої влади та депутатів Херсонської міської 
ради значних утисків, заборону проведення бізнесу, 
в пресі друкувалися статті проти них, їх перевіряли 
правоохоронці. Важливим результатом цієї кампанії 
утисків стало звернення представників «поганого» 
бізнесу до суду, який визнав незаконними всі рі-
шення влади. З одного боку, для деяких політиків це 
стало ще одним аргументом «продажності» судової 
системи, для інших — необхідністю визнати погану 
роботу юридичного забезпечення влади та кінець 
тієї доби, коли волею керівництва області або міста 
можна було просто вирішити всі справи.

В області гострою залишається проблема від-
шкодування податку на додану вартість. З одного 
боку, відшкодування цього податку включено в різні 
схеми незаконного збагачення. Наприклад, тільки за 
11 місяців 2006 р. податківці виявили «неправомірних 
заявок» на суму близько 40 млн грн. З іншого боку, 
це законна процедура, яку визначила наша держава 
для бізнесменів. Минулого року держава намага-
лася навести у цій справі законність та лад. Але все 
одно відшкодування ПДВ для багатьох підприємців 
є проблематичним. Наприклад, станом на 1 грудня 
2006 р. до відшкодування ПДВ задекларовано понад 
176 млн грн. Серед відшкодуванців 40 % становлять 
підприємства промисловості і майже 70 % — плат-
ники-експортери. Їм відшкодовано майже 100 млн 
грн податку (57 %)54. У списку тих, хто зміг отримати 
кошти, передбачені законодавством, — здебільшого 
підприємства, керівники або власники яких є відо-
мими в області політиками. 

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Але зміна ставлення влади до представників біз-
несу, яку ми відзначали у минулому розділі, зовсім не 
позначилася на покращенні бізнес-клімату в області. 
Як ми вже зазначали, у бізнес Херсонської області 
на початку 2000-х рр. прийшла велика політика, ве-
ликий, порівняно з місцевими капіталістами, капі-
тал, впливові люди, у яких навіть хабарі були зовсім 

іншого розміру. Так, завдяки відданості трудового 
колективу інституту «Агропроект» цілісний майновий 
комплекс якого в центрі міста є дуже привабливим 
об’єктом, на Херсонщині був зафіксований найбіль-
ший за всю історію хабар розміром у 400 тис. грн55. 
Але пізніше хабар, передачу якого зафіксували пра-
цівники місцевого УБОЗу, був трансформований у 
«безгосподарські» кошти, а проти хабарника було 
закрито карну справу, тому «рекорду» не вийшло, що 
для багатьох також стало своєрідним уроком. 

З великим бізнесом на Херсонщину прийшли 
тривалі конфлікти навколо привабливої місцевої 
власності. Ми вже згадували ситуацію навколо при-
ватизації Херсонського суднобудівного заводу, «са-
нації» Новокаховського «Південелектромашу». У 
цьому ряду є й більш трагічні приклади багаторічних 
процедур розорення успішних підприємств та спроб 
захоплення майна. 

Насамперед ці історії пов’язані з приватизацією 
найбільшого в Європі Херсонського бавовняного 
комбінату, який за кілька років боротьби та різних 
приватизацій на сьогодні перетворився на повного 
банкрута. Це «Херсонські комбайни», робітники якого 
в грудні минулого року влаштували відчайдушний 
страйк, а один із працівників прямо в цеху покінчив 
життя самогубством. Такою стала чергова «кома» в 
цій епопеї приватизації одного з колишніх бюджет-
ностворювальних підприємств області, що спеціалі-
зувалося на випуску кукурудзозбиральної техніки. 

У цьому ряду стоїть і Морський торговельний порт, 
який за кілька років зі скандалом змінив кілька своїх 
начальників та став об’єктом кількох «рейдерських» 
атак. Також ми можемо назвати ситуацію з Херсонсь-
ким аеропортом, який не можуть поділити між собою 
інвестор та обласна рада. Схожа ситуація з кінотеат-
ром «Україна», що знаходиться в місті Херсоні та є 
обласною комунальною власністю. Працівники цього 
кінотеатру вже кілька років судяться з обласною ра-
дою та вимагають лише одного — нормальної роботи. 
Частину судів було виграно, частину програно. У ре-
зультаті міліція захопила кінотеатр, а його працівники 
голодують на знак протесту проти дій Херсонської об-
ласної ради, яка фактично вже знищила успішний біз-
нес цього колективу. Голодував також і колектив вже 
згадуваного Інституту «Агропроект», який пройшов всі 
стадії конфлікту із невідомим київським власником, 
якому директор Інституту з порушенням закону без ві-
дома колективу продав будівлю інституту. Працівники 
цього інституту пройшли всі стадії «класичних» для 
України операцій — з рішеннями судів, які не витриму-
ють жодної критики та поверталися на рівні апеляцій, 
арештами керівників трудового колективу, захоплен-
ням будівлі приватною охоронною структурою, ігнору-
ванням рішень судів тощо.

Отже, можна констатувати наявність гострих 
проблем та «гарячих точок» у питаннях власності та 
ведення бізнесу, що підтверджується висновками 
моніторингу дотримання прав людини, який прово-
дила Херсонська обласна організація КВУ в 2005 та 
2006 рр. Порушення права власності, за результа-
тами цього дослідження, в області залишається од-
ним із найпоширеніших. 

54 Прес-служба Податкової адміністрації 
Херсонської області (http://www.tax.vsem.com.
ua/archiv.html). 55 Політична Херсонщина. – 2005. – 22 листопада.



Територія 20,9 тис. км2

Щільність населення 64 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1324,6 тис. осіб

міське 732,3 тис. осіб

сільське 592,3 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Черкаси 291 тис. осіб

Кількість районів 22

кількість сільських районів 20

кількість районів у містах 2

Кількість міст 16

в т.ч. обласного підпорядкування 6

Кількість селищ міського типу 15

Кількість сільських населених 
пунктів

824

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

855

ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Варич Сергій, 
Айвазовська Ольга

Черкаське представництво 
Громадянської мережі ОПОРА



294

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
У ВЛАДІ

За результатами виборів 2006 р. найбільшу під-
тримку виборців на Черкащині здобув Блок Юлії 
Тимо шенко. У переважній більшості місцевих рад ця 
політична сила сформувала великі фракції та отри-
мала можливість впливати на прийняття політичних 
та економічних рішень. Водночас основні повнова-
ження у виконавчій владі області були зосередженні 
у представників «Народного союзу “Наша Україна”». 
Українсь ка Народна Партія хоч і не потрапила до об-
ласної ради, не добравши до прохідного бар’єру 
0,2 %, все ж мала значне представництво у виконав-
чих структурах на рівні районів. Представники УНП 

ВЛАДА І ПОЛІТИКА
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Мал. 1.
Кількісний склад депутатських 

груп та фракцій у Черкаській 
обласній раді.  

очолювали 9 районних держадміністрацій: Монасте-
рищенський, Городищенський, Черкаський, Христи-
нівський, Мань ківсь кий, Тальнівський, Корсунь-Шев-
ченківський, Смілянський та Канівський райони.

Варто зазначити, що на відміну від обласної ради 
минулого скликання, де від кожного району обира-
лися три депутати, зараз не всі райони мають своїх 
представників в облраді. Так, в Уманському районі 
мешкають 3 депутати, у Золотоніському — 2, одним 
депутатом представлені Христинівський, Канівсь-
кий, Смілянський, Монастерищенський, Кам’янсь-
кий, Шполянський, Черкаський, Чорнобаївський, 
Тальнівсь кий, Городищенський, Жашківський райони 
та місто Ватутіно. У Маньківському, Катеринопільсь-
кому, Звенигородському, Лисянському, Корсунсь-
кому, Драбівському та Чигиринському районах де-
путати обласної ради не проживають. Проте обласна 
рада прийняла рішення про закріплення кожного 
депутата за територіальним округом, що частково 
компенсує відрив народних обранців від власних ви-
борців.

Результати виборів 2006 р.
Керівні посади у постійних депутатських комісіях 

було розподілено таким чином: 

Блок Юлії Тимошенко
1) Комісія з питань житлово-комунального госпо-

дарства та паливно-енергетичного комплексу.
2) Комісія з питань агропромислового комплексу, 

соціального розвитку села та земельних відно-
син.

3) Комісія з питань охорони здоров’я, материнства 
та дитинства.

4) Комісія з питань екології, природокористування, 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

5) Комісія з питань приватизації, власності, підпри-
ємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.

6) Комісія з питань правової політики, законності і 
правопорядку.

«Народний союз “Наша Україна”»
1) Комісія з питань регламенту, депутатської етики 

та місцевого самоврядування.
2) Комісія з питань планування, бюджету і фінансів.
3) Комісія з питань праці та соціального захисту на-

селення.

Соціалістична партія України
1) Комісія з питань роботи галузей народного гос-

подарства.
2) Комісія з питань освіти, науки, культури, духо-

вності, молодіжної політики та спорту.

Склад Черкаської міської ради зразка 2006 р. був 
специфічним, зважаючи на результати голосування. 
Отримавши переконливу перемогу, Блок Юлії Тимо-
шенко здобув реальний шанс об’єднати навколо 
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Мал. 2.
Кількісний склад депутатських 

груп та фракцій у Черкаській 
міській раді.  
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себе стійку депутатську більшість, узгодити спільний 
план дій та розпочати реформування міського госпо-
дарства.

Варто зазначити, що на початку каденції біль-
шість політичних сил Черкаської міської ради не були 
заідеологізованими, а акцентували свою увагу на 
власних місцевих інтересах. Це стало передумовою 
для формування якнайширшої коаліції, що не було 
реалізовано. Перманентна конфліктна ситуація ви-
никла всередині фракції БЮТ. Під час виборчих пере-
гонів представники Блоку Юлії Тимошенко, які не ба-
лотувалися на посаду Черкаського міського голови, 
брали активну участь у знятті кандидатури Анатолія 
Волошина (на той час — чинного міського голови) 
та сприяли невизнанню результатів виборів, на яких 
переконливу перемогу здобув Валерій Пащенко. У 
результаті місто Черкаси залишилося без міського 
голови, навколо якого повинна була формуватися 
депутатська коаліція. 

Враховуючи, що БЮТ мав найвищий електо-
ральний рейтинг, кандидат у мери від цієї політичної 
сили отримав реальний шанс на перемогу, форму-
вання стійкої депутатської більшості та стабільну 
підтримку реалізації програми реформ на п’яти-
річний термін. Цю можливість не було реалізовано. 
Склад фракції БЮТ було сформовано з двох груп: 
підприємця Сергія Одарича та депутатів, наближе-
них до політика Володимира Олійника (екс-мер Чер-
кас, депутат Верховної Ради V скликання). Кожна з 
цих груп лобіювала свого представника на посаду 
міського голови — відповідно Сергія Одарича та 
давньо го соратника Володимира Олійника — Ана-
толія Каленчука. Отримавши посаду секретаря місь-
кої ради, група Володимира Олійника відмовилася 
підтримувати на виборах міського голови Сергія 
Одарича та висунула свого представника — Анато-
лія Каленчука. Цей політичний конфлікт спричинив 
жорстоке протистояння, наслідком якого стали дві 
виборчі кампанії та фактичний розкол фракції блоку 
Юлії Тимошенко. Після перемоги новий черкаський 
міський голова Сергій Одарич створив власну фрак-
цію «Справедливість», до якої перейшла частина де-
путатів із БЮТ. 

Керівництво у депутатських комісіях Черкаської 
міської ради було розподілено таким чином: 

Блок Юлії Тимошенко
1) Комісія з питань транспорту, зв’язку, інформацій-

них технологій, підприємництва та торгівлі.
2) Комісія з питань освіти і науки, культури, сім’ї, мо-

лоді, фізкультури та спорту.
3) Комісія з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та реклами.

Блок «Наша Україна»
1) Комісія з питань екології та охорони навко-

лишньо го середовища.
2) Комісія з питань охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, соціального захисту.

Соціалістична партія України
1) Комісія з питань стратегічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та регуляторної політики.

Фракція «Справедливість»
1) Комісія з питань комунальної власності та жит-

лово-комунального господарства.

Партія «Реформи та Порядок»
1) Комісія з питань промисловості, зовнішньоеко-

номічної діяльності та інвестицій.

Комуністична партія України
1) Комісія з питань місцевого самоврядування, 

етики, регламенту, законності та правопорядку.

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД 

Окреслюючи баланс влади між черкаським місь-
ким головою та міською радою, необхідно врахувати 
два ключові фактори:

• Сергій Одарич не має стійкої депутатської біль-
шості, на яку він міг би опиратися на шляху реа-
лізації запланованих реформ;

• міському голові доводиться працювати узго-
джено з заступниками і виконкомом, обраними 
під керівництвом секретаря міської ради Анато-
лія Каленчука.

Протягом року у Черкаській міській раді спостері-
галися перманентні ситуативні альянси між різними 
політичними силами, які розпадалися після задово-
лення спільних інтересів. Яскравим прикладом є ряд 
голосувань щодо виділення в оренду земельних ді-
лянок.

З огляду на низку перманентних конфліктів між 
окремими депутатами, політичними силами в раді 
виникають сумніви щодо ефективної реалізації за-
планованих реформ, а ситуація, що склалася, ство-
рює загрозу не тільки реалізації реформ, але й по-
точному ефективному функціонуванню міського гос-
подарства.

На обласному рівні баланс влад є значно стабіль-
нішим та прогнозованішим. У переважній більшості 
випадків ініціативи обласної державної адміністра-
ції знаходять підтримку серед депутатів. Наслідком 
стабільної політичної ситуації є створення «демокра-
тичної коаліції» на рівні обласної ради, до якої уві-
йшли фракції «Нашої України», БЮТ та Соціалістич-
ної партії. Незважаючи на непрогнозовано низький 
відсоток, який отримала «Наша Україна» на виборах 
2006 р., її лідер Олександр Черевко, намагаючись 
зберегти контроль над процесом прийняттям рішень 
в обласній владі, пропонував на посаду голови об-
ласної ради свого однопартійця Віктора Павліченка. 
Всередині БЮТ щодо цієї посади також не було од-
ностайності: 

Володимир Гресь, якого підтримували голова 
фракції БЮТ в обласній раді Любов Майборода та 
депутат ВРУ (на той час) Микола Томенко;  та Воло-
димир Шабанов, якого підтримував депутат ВРУ 
Володимир Олійник. 

Результатом політичних компромісів стало об-
рання головою Черкаської обласної ради Володи-
мира Греся, який заявив, що працюватиме на кон-
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солідацію всіх політичних сил та на єдину партію — 
партію усіх черкащан. НС «Наша Україна» та СПУ 
отримали посади заступників — ними стали Віктор 
Павліченко та Михайло Марценюк.

Рівень порозуміння та співпраці між головою ОДА, 
головою Черкаської обласної ради та депутатським 
корпусом є високим. Хоча це не заважає депутатам 
висловлювати власну позицію та гостро критикувати 
дії виконавчої гілки влади на обласному рівні. Разом 
з тим, значна кількість депутатів Черкаської обласної 
ради вважає, що для більш ефективної роботи сут-
тєві виконавчі повноваження необхідно передати ви-
конкому обласної ради. 

Суттєвим досягненням і обласної, і міської влади 
можна вважати те, що вперше за останні дванадцять 
років між містом та областю відсутнє традиційне для 
Черкаського регіону протистояння, а між міським го-
ловою та головою обласної державної адміністрації 
немає особистого конфлікту. 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
«ЦЕНТР — РЕГІОН»

Загалом протягом останнього року взаємовід-
носини «Київ — Черкаський регіон» складалися за 
діловим принципом. Протягом 2006 р. не виникало 
публічних конфліктів центральної та регіональної ви-
конавчих влад. Враховуючи те, що голова Черкаської 
обласної державної адміністрації Олександр Черевко 
є членом «Народного союзу “Наша Україна”» та по-
слідовним прихильником Президента, відсутність 
значних конфліктів з урядом, який очолюють пред-
ставники ПРУ, можна оцінити позитивно. Показовим 
щодо цього є коментар Олександра Черевка газеті 
«Прес-центр» щодо переходу НСНУ в опозицію до 
уряду: «…В політичному плані я підтримую рішення 
партії. Інша річ, що я, як губернатор, щоденно співп-
рацюю з кожним із міністерств і виконую доручення 
уряду. Держава може відбутися тільки через єдність. 
Не може бути в державі два центри управління. Ви-
клик часу можна подолати тільки досягнувши полі-
тичної стабільності…» 

Вагомим фактором, який потрібно врахувати, ха-
рактеризуючи рівень взаємовідносин Черкаської об-
ласті з центром, є особисті дружні стосунки губерна-
тора Черкащини Олександра Черевка з Президентом 
України Віктором Ющенком. Багато ініціатив губер-
натора Черкащини знаходять підтримку центральної 
влади через прямий контакт з Президентом. Яскра-
вим результатом такої підтримки у 2006 р. стало дер-
жавне фінансування програми «Золота підкова Чер-
кащини» на загальну суму 100 млн грн.

Із депутатів Верховної ради України, які беруть 
активну участь у суспільно-політичному житті Чер-
каської області, можна зазначити таких:

Олексій Малиновський — голова обласної 
організації Соціалістичної партії України. Олек-
сій Малиновський приділяє значну увагу поточним 
регіо нальним подіям. Бере активну участь у пар-
тійному житті регіону, частіше порівняно з іншими 
депутатами ВРУ відвідує Черкаську область і про-

водить соціальну роботу в м. Черкаси та районах 
області.

Володимир Олійник — член Блоку Юлії Тимо-
шенко. Цей політик протягом року відзначився 
актив ною участю у формуванні владної вертикалі в 
Черкаській області. Багато його соратників стали де-
путатами різних рівнів: обласної, районних та міських 
рад. Володимир Олійник брав безпосередню участь 
у систематизації та організації їхньої роботи, а також 
в обговоренні місцевих політичних питань. Найак-
тивнішу участь Володимир Олійник брав у процесах 
формування влади на рівні міської ради Черкас, Со-
снівського і Придніпровського районів міста. Під час 
виборів міського голови Володимир Олійник був го-
ловним ідеологом мерської виборчої кампанії Ана-
толія Каленчука. Неодноразово звинувачувався опо-
нентами у причетності до зриву виборів Черкаського 
міського голови. 

Микола Томенко — Блок Юлії Тимошенко. 
Микола Володимирович родом із Чорнобаївського 
району Черкаської області, протягом депутатства 
зберігав тісний зв’язок з областю та районом. Ми-
кола Томенко є одним із ініціаторів висування депу-
тата облради від БЮТ Володимира Греся на посаду 
голови Черкаської обласної ради.

Богдан Губський — Блок Юлії Тимошенко. 
Депутат ВР IV скликання від мажоритарного округу 
Черкащини, депутат V скликання. Богдан Губський 
активно впливає на політичні та економічні процеси 
в області, координує роботу депутатів-бютівців у 
частині місцевих рад. Звинувачувався опонентами 
в участі у процесі прийняття рішень щодо виділення 
земельних ділянок, зокрема в місті Черкаси.

Ігор Єресько — Блок Юлії Тимошенко. Депутат 
Верховної Ради України. Керівник обласної організа-
ції партії «Батьківщина». Головним напрямом діяль-
ності Ігоря Єреська є розбудова партії та внутрішньо-
партійна робота.

Сергій Пачесюк — член Партії регіонів. До 
виборів працював на посаді голови правління 
ВАТ «Черкаське АТП 17127». Після обрання депута-
том ВРУ Сергій Никонович сконцентрував свою увагу 
на роботі з місцевими партійними організаціями і 
брав активну участь у вирішенні внутрішньопартійних 
конфліктів.

Наталія Горбенко — член Партії регіонів. 
До 2006 р. — відомий підприємець, директор 
АТ «Вайсе». Стала депутатом Верховної Ради, до 
того активно працювала на посаді керівника фракції 
Партії регіонів в обласній раді. 

Говорячи про депутатів Верховної Ради, які впли-
вали на політичні процеси Черкащини, не можна не 
згадати покійного депутата ВРУ від «Народного со-
юзу “Наша Україна”» Юрія Оробця. Юрій Миколайо-
вич був головою слідчої комісії з розслідування зриву 
виборів Черкаського міського голови. Незважаючи 
на його трагічну смерть, він встиг багато зробити для 
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того, щоб демократичні вибори міського голови все-
таки відбулися.

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

На сьогоднішній день на Черкащині впливові 
групи у політичній еліті формуються навколо потуж-
них регіональних лідерів та мають чітке партійне за-
барвлення.

«Народний союз “Наша Україна”»
Група впливу формується навколо губернатора 

Олександра Черевка, який є жорстким лідером, та 
завдяки дружнім зв’язкам з Віктором Ющенком по-
вністю контролює ситуацію в обласному осередку 
НСНУ. Найбільш впливовими членами команди Олек-
сандра Черевка є заступник голови облради Віктор 
Павліченко, голова обласної державної податкової 
адміністрації та керівник фракції НСНУ в облраді Юрій 
Ткаченко та депутат-підприємець Олег Гросман.

Блок Юлії Тимошенко
У БЮТі можна виокремити три потужні групи 

впливу, кожна з яких має тісні стосунки з конкрет-
ними політиками національного рівня.

Група Володимира Греся та Любові 
Майбороди

Голова обласної ради Володимир Гресь та керів-
ник фракції в обласній раді Любов Майборода тісно 
співпрацюють з депутатом ВР Миколою Томенком.

Група Володимира Олійника
До найближчих соратників народного депутата 

Володимира Олійника можна віднести депутата обл-
ради, заступника черкаського міського голови Во-
лодимира Шабанова, депутата облради Станіслава 
Овчаренка та заступника керівника фракції БЮТ в 
обласній раді Михайла Мушієка.

Група Богдана Губського та Ігоря Єреська
До групи впливу цих нардепів належать пере-

важно депутати-підприємці та керівники партійних 
осередків БЮТ. До цієї групи тяжіє і керівник фракції 
БЮТ у Черкаській міській раді Валерій Вишиваний.

Партія регіонів
У Партії регіонів виділяються дві групи регіо-

нальної еліти, які формуються навколо народних 
депутатів Сергія Пачесюка та Наталії Горбенко. До 
впливових регіоналів можна віднести заступника 
Черкаського міського голови Миколу Стрижака 
та керівника Черкаської міської організації ПРУ 
Вікто ра Горкуна.

Народна партія
До цієї групи входять представники черкаської 

еліти, які в минулому мали дуже значний вплив у ре-
гіоні, але після останніх виборів суттєво здали свої 
позиції. Лідерами цієї команди є народний депутат 
IV скликання та екс-керівник ВАТ «АЗОТ» Борис Рай-
ков, керівник фракції блоку Литвина в обласній раді 

Сергій Терещук, екс-губернатор Черкаської області 
Володимир Лук’янець. 

Окремо варто акцентувати увагу на політичній ко-
манді Черкаського міського голови Сергія Одарича. 
Провідну роль у цій команді відіграють депутати та 
посадовці, пов’язані спільним бізнесом Сергія Ода-
рича та Михайла Бродського: Олег Ліходькін, Андрій 
Дзюба, Василь Миколенко та Андрій Савчук.

Характерною рисою змін політичних еліт на Чер-
кащині є прихід до місцевих рад великої кількості де-
путатів-підприємців, зміна складу місцевих рад за-
галом. Технології бізнес-управління перенесено на 
політичну ниву, що сприяє зростанню корупції, особ-
ливо щодо рішень по землевідведеннях. 

Згідно з дослідженням Центру інформаційних 
технологій «Гермес», в середньому по області у 
складі місцевих рад залишилося менше п’ятої час-
тини депутатів попереднього скликання. Відповідно 
нові обранці перший рік каденції змушені пройти 
адаптаційний період, що вплинуло на якість та опе-
ративність прийняття рішень. Так, наприклад, міська 
рада Черкас найпізніше затвердила бюджет на 
2007 р. порівняно з іншими обласними центрами 
України — 8 лютого 2007 р. 

Методи узгодження інтересів між елітами зали-
шилися переважно тими ж, що у дипкорпусу мину-
лої каденції, з тією відмінністю, що партійна струк-
туризація спростила переговорний процес, який 
делеговано лідерам фракцій та груп. Якісних змін 
у публічності цих процесів за останній рік немає. 
Якщо порівнювати механізми вирішення гострих 
питань і узгодження політичних інтересів, приміром 
в обласній і міській раді Черкас, то слід зазначити, 
що між фракціями, керівництвом обласної ради і 
керівництвом облдержадміністрації такі механізми 
відпрацьовані краще і діють ефективніше. Міська 
рада Черкас відрізняється високою нестабільністю 
та схильністю депутатів до перегляду досягнутих 
домовленостей. 

Аналізуючи кількісні та якісні зміни у складі місце-
вих рад Черкащини, можна зробити висновок, що 
нової регіональної еліти в результаті виборів 2006 р. 
сформовано не було — відбулося злиття частини біз-
несової еліти з елітою політичною. 

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

Політичний процес передбачає відкриту диску-
сію щодо прийняття управлінських та економічних 
рішень. Згідно з демократичними стандартами така 
дискусія повинна відбуватися не лише між владою і 
опозицією, але й всередині опозиційної команди і ко-
аліції влади. Аналізуючи такі процеси у місті Черкаси 
і обласній владі, було виокремлено ряд знакових для 
цієї теми подій, що відбулися на рівні регіональної 
політики протягом 2006 — початку 2007 р.

Незважаючи на формування антикризової коаліції 
у Верховній Раді, Соціалістична фракція в Черкаській 
обласні раді ще тривалий час успішно продовжувала 
співпрацювати із БЮТ та «Нашою Україною». Хоча 
спостерігачам та учасникам політичного процесу 
було зрозумілим, що політичний дрейф черкаських 
соціалістів у бік Партії регіонів — питання часу. Попри 
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деякі конфлікти, які виникали переважно в економіч-
ній площині, БЮТ та «Наша Україна» вдало тримали 
владний фронт проти опозиційних депутатів із Партії 
регіонів. Визначальним фактором стабільності є не 
тільки спільність політичних поглядів. Суттєвим є той 
факт, що ці політичні сили в обласній владі є рівно-
великими та взаємозалежними. Відмінним є аналіз 
коаліційного та партнерського «помаранчевого» бу-
дівництва великих політичних партій з «рівномалень-
кими» партнерами. Так, у 2006 р. «Наша Україна» ак-
тивно продовжила наступ на своїх союзників з УНП. 
Власне, ці процеси в Черкаській області почалися ще 
2005 р. Треба зазначити, що після президентських 
виборів новопризначений губернатор задекларував 
політичне партнерство з «помаранчевими» партіями, 
зокрема із обласною організацією УНП. Представ-
ники Української народної партії очолили 9 районних 
адміністрацій області та отримали посади першого 
заступника губернатора і начальників управлінь 
освіти та сім’ї, молоді, фізкультури і спорту. Згодом 
керівництво області запропонувало представникам 
УНП добровільно піти з обійманих посад. Важливим 
фактором є відсутність об’єктивних аргументів щодо 
незадовільної роботи цих керівників. Наприклад, 
райони, очолювані представниками УНП, за показ-
никами розвитку, які були затверджені самою ж обл-
держадміністрацією, не займали останніх позицій. 
Заступник губернатора Дмитро Лисун та керівники 
Монастирищенського, Городищенського і Христи-
нівського районів, не бажаючи конфліктувати з вла-
дою, пішли добровільно. А от керівника Черкаського 
району (за показниками — одного з найкращих в об-
ласті) Миколу Котка, який принципово не погодився 
на таку пропозицію, звільнили. Формальною підста-
вою стала бездіяльність Миколи Котка у вирішенні 
проблеми розмиву берегової лінії Дніпра в с. Со-
кирно. Цікавим є той факт, що невдовзі після звіль-
нення Миколи Котка на вирішення цього питання 
до бюджету надійшла восьмимільйонна субвенція, 
отримана завдяки роботі М. Котка. Керівникам Мань-
ківського, Тальнівського, Корсунь-Шевченківсього, 
Канівського районів, а також начальникам управлінь 
освіти та сім’ї, молоді фізкультури та спорту продо-
вжили натякати на заяви про звільнення. Після при-
значення Прем’єр-Міністром Віктора Януковича та 
втрати нашоукраїнцями значних важелів впливу на 
кадрові призначення, керівництво обласної органі-
зації НСНУ почало шукати партнерів за принципом 
«партнерство з «рівномалими» союзниками наба-
гато ближче, ніж співпраця із рівновеликими регіона-
лами».

У контексті аналізу рівня внутрішньопартійної 
демократії показовими є процеси, що відбувалися 
в обласній організації Партії регіонів. Так, у вересні 
2006 р. народний депутат та керівник Черкаської 
обласної організації Партії регіонів Сергій Пачесюк 
ініціював партійну конференцію, на якій разом із 
деякими соратниками було виключено з партії ке-
рівника фракції Партії регіонів в обласній раді На-
талію Горбенко. Підставами для виключення стало 
систематичне порушення партійної дисципліни. «Це 
розправа Пачесюка над людьми, які мають власну 
думку і вміють працювати краще за тих політиків, які 
випадково потрапили до парламенту», — пояснила 

свою позицію Наталія Горбенко. Конфлікт почав на-
бирати значного масштабу, коли в нього втрутилося 
керівництво партії. Керівники партії зуміли навести 
обом конфліктуючим сторонам аргументи, які при-
пинили винесення внутрішньопартійних суперечок 
на громадський осуд. У результаті Наталія Горбенко у 
зв’язку з кадровою ротацією стала народним депута-
том України та влилася у фракцію Партії регіонів. 

Одним із найцікавіших прикладів внутрішньо-
партійної демократії є процеси, які відбувалися в 
Черкаській міській організації Соціалістичної партії 
України навколо місцевих виборів. Керівники облас-
ної організації СПУ переглянули виборчі списки Чер-
каської міської та Соснівської і Придніпровської ра-
йонних організацій та рішенням обласної конферен-
ції замінили ряд кандидатів. Внаслідок чого партійці, 
які багато років працювали над створенням позитив-
ного іміджу партії, були винесені за межі прохідної 
частини списку. До прохідної частини не потрапили і 
соціалісти місцевого рівня, депутати-мажоритарники 
Петро Терещенко та Світлана Слодзік. Натомість у 
чільній частині списку з’явилися нові обличчя, пред-
ставники бізнесу. Вже після виборів з’ясувалося, що 
голосів, які було віддано за соціалістів для отримання 
депутатського мандату, вистачило не всім, хто на це 
розраховував. Як наслідок, Сергій Хомутов, один із 
небагатьох рядових соціалістів, який йшов під № 2 у 
списку кандидатів, за рішенням однопартійців добро-
вільно відмовився від депутатського мандату. 

Загалом діяльність політичних сил у Черкаській 
міській раді є наочним прикладом внутрішньопар-
тійної демократії та ідеологічного позиціонування. 
Окремого політологічного дослідження заслуговує 
створення фракції СПУ та партії ПРП. Поєднати по-
літичну та економічну площини, соціалістичну та лі-
беральну моделі розвитку досить складно. 

Розкол фракції БЮТ у міській раді став джерелом 
перманентних політичних конфліктів та спричинив 
ситуацію, коли політичні групи можуть об’єднува-
тися тільки ситуативно і «проти когось», та ускладнив 
можливість стійкого політичного об’єднання навколо 
стратегічного плану дій.

Показовим в аналізі відносин «влада і опозиція» є 
опитування, проведене Центром інформаційних тех-
нологій «Гермес». 

Порівняння результатів опитування щодо облас-
ної та міської влади демонструє, що на обласному 
рівні ситуація із позиціонуванням політичних сил ви-
борцям в цілому зрозуміла, на відміну від Черкаської 
міської ради, щодо якої в суспільстві немає чіткого 
розуміння, яка з політичних сил — влада, а яка — опо-
зиція, і хто за що відповідає. 
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Які політичні сили Ви вважаєте «владою», 
а які «опозицією» на рівні Черкаської області?
опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років 

(Центр інформаційних технологій «Гермес»))
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА 

Серед проблем, яким обласна влада приділяла 
особливу увагу, можна виділити розвиток туризму, 
покращення медичного обслуговування, особливо 
в районних центрах області, та житлово-комунальне 
господарство. Найбільш результативними виявились 
такі програми:

• Програма «Золота підкова Черкащини». У ході ре-
алізації програми заплановано відкриття турис-
тичних маршрутів для відвідування об’єктів, що 
мають особливу культурну та історичну цінність 
(Тараща — Косяківка — Шушківка — Пора дів ка — 
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Які політичні сили Ви вважаєте «владою»,
а які «опозицією» на місцевому рівні?

(опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років 
(Центр інформаційних технологій «Гермес»))

Боярка — Лисянка — Почапинці — Морин ці — 
Будище — Шевченкове — Майданів ка — Яблу-
нів ка — Єрки — Чигирин — Канів), створен ня су-
часної туристичної інфраструктури; проведення 
комплексних наукових досліджень, виготовлення 
проектно-кошторисної документації на прове-
дення робіт із реставрації та музеєфікації пам’я-
ток, упорядкування їхньої території. Ідею про-
грами підтримав особисто Президент. З держбю-
джету на виконання першого етапу 2006 р. було 
виділено понад 90 млн грн. Саме цей напрям 
діяльності був найбільше розкритикований опо-
нентами Олександра Черевка та громадськістю 
у зв’язку з непрозорим принципом використання 
коштів.
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• Іншим досягненням обласної влади, на яке варто 
звернути увагу, стала реалізація програми, зав-
дяки якій було відремонтовано низку районних лі-
карень. Будівництву Черкаської обласної дитячої 
лікарні було приділено увагу Олександром Черев-
ком, Президентом України Віктором Ющенком, 
який, звернувшись до Прем’єр-Міністра Віктора 
Януковича, вимагав забезпечити фінансування 
на проведення будівельних робіт. Черкаська об-
ласть має один із найвищих показників захворю-
вань — 23 683 на 10 тисяч населення дитячого 
віку.

• Протягом 2006 р. родинам вчителів області ви-
ділено 100 житлових приміщень, що становить 
8,7 % від потреби. Цей показник є одним із най-
вищих по Україні.

Ініціативи, які реалізовував міський голова Чер-
кас Сергій Одарич:

• Реформування менеджменту житлово-комуналь-
ного сектору та комунальних підприємств.

• Запровадження щомісячних побудинкових звітів 
РЕУ.

• Розробка програми тепло- і водозбереження та 
співпраця в цьому напрямі з Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку.

• Демонтаж незаконних гральних автоматів.
• Запровадження плати за позашкільну освіту з 

метою жорсткого контролю за надходженням ко-
штів.

• Зниження комунальних тарифів у півтора рази.
• Запровадження системи аукціонів при виділенні 

землі. 

Перші чотири ініціативи успішно втілюються і вже 
дають результати. Підписано угоду про співпрацю з 
ЄБРР, на черзі — програма теплозбереження.

На рішення про запровадження платної поза-
шкільної освіти було накладено прокурорський про-
тест з метою запобігання приховування коштів від 
міського бюджету. 

Найбільш непродуманим кроком міської влади є 
зниження комунальних тарифів. Рішення було при-
йнято за пропозицією Юлії Тимошенко і мало суто 
політичні мотиви. Не було проведено громадських 
слухань, внесено відповідних змін у міський бюджет, 
не було обґрунтовано принципу формування нового 
тарифу. Як наслідок — сьогодні місто Черкаси має 
низку судових тарифних позовів та необхідність пе-
регляду тарифів.

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

Варто зазначити, що відкритість, яку демонструє 
влада, є переважно декларативною, особливо на об-
ласному рівні. Незадоволення викликають традиції 
непублічного обговорення та прийняття кадрових 
рішень, непрозорим є і політичний процес. При-
кладом є обрання заступника голови обласної ради 
соціаліста Юрія В’язмітінова. Призначення одного 
соціаліста замість іншого (Михайла Марценюка) ви-
кликало підозри щодо застосування фінансових ар-
гументів. Після цього Юрій В’язмітінов заявив, що на 
нього в пресі готується хвиля компромату, і пообіцяв: 
«Моя реакция будет жестокой…»

На місцевому рівні відкритість є менш деклара-
тивною. Після обрання нового мера, Сергія Одарича, 
кількість публічних заходів — інтерв’ю, прес-конфе-
ренцій, відкритих нарад та діалогу у прямому ефірі — 
значно зросла. Не поступаються новому чільнику 
міста і його підлеглі: завдяки телестудії «Антенна 
плюс» мешканці міста Черкаси мають можливість ре-
гулярно спілкуватися у прямому ефірі з чиновниками. 
Значним недоліком у питанні відкритості міської 
влади є відсутність громадських слухань. Особливо 
гостро це питання стояло при обговоренні проекту 
міського бюджету (що передбачено бюджетним ко-
дексом) та при підготовці рішення щодо зниження 
тарифів. 

КОРУПЦІЯ

Черкащани досить жорстко оцінюють рівень ко-
рупції серед чиновників, які представляють різні 
органи влади. Втім, протягом 2006 р. жодної резо-
нансної справи щодо боротьби з корупцією, яка б за-
кінчилася покаранням винного чиновника середньої 
чи вищої ланки, не було. Випадки кримінального пе-
реслідування управлінців нижчого рівня є поодино-
кими. 

Першоджерелом політичної корупції є система 
продажу місць у виборчих списках партій. Ніхто із 
представників місцевих партійних організацій, які 
пройшли у владу (окрім, можливо, комуністів), аргу-
ментовано не можуть заперечити цієї тези. Логічним 
наслідком приходу до ради депутата, який «інвесту-
вав» у свій мандат, є прагнення повернути кошти та 
примножити їх. Це відбувається під час виділення 
земельних ділянок у Черкаській міській раді. Відомо, 
що за землевідведення у центрі міста під торговель-
ний центр депутатам попередньої каденції підпри-
ємці пропонували 100 тис. дол. США. Втім, лікарі та 
вчителі, які на той час становили значну частину деп-
корпусу, заявили, що ніколи не погодяться з тим, щоб 
на місці скверу і фонтану було побудовано черговий 
супермаркет. Розгляд цього проекту новим складом 
депутатів, де лікарів і вчителів змінили підприємці, 
відбувся миттєво. 

Аналогічні приклади непоодинокі і в обласній раді. 
Досить довго серед депутатів точилася дискусія нав-
коло дозволу на розміщення в Смілянському районі 
перспективного крохмало-патокового виробництва. 
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Іншим прикладом є засідання другої сесії облради та 
розгляд питання щодо виділення земельної ділянки 
у межах Геронимівської сільради під дочірнє підпри-
ємство ЛуАЗу, яке здобуло тільки 38 голосів за необ-
хідних 39-ти (50 % голосів від загальної кількості де-
путатського корпусу плюс один голос). Питання, яке 
лобіював голова Черкаської облдержадміністрації, 
депутат облради Олександр Черевко, викликало чис-
ленні зауваження і заперечення з боку частини фрак-
ції БЮТ. Противники виділення земельної ділянки ар-
гументували свою незгоду тим, що вона належить до 
земель сільськогосподарського призначення (рілля). 
Багато питань щодо корупції викликає і освоєння кош-
тів програми «Золота підкова Черкащини». Принаймі 
факти, встановлені перевіркою КРУ, вимагають від 
влади публічних пояснень.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Найпоказовішим прикладом роботи системи 
правосуддя у Черкаській області є низка судових 
процесів щодо виборів Черкаського міського голови. 
Під час гострої політичної боротьби проявилися хиби 
місцевого судочинства. Серед найрезонансніших 
фактів є такі: суд визнав підкупом та зняв з виборів 
лідера мерських перегонів Анатолія Волошина за те, 
що колегіальний орган — виконавчий комітет Чер-
каської міської ради — прийняв рішення запрова-
дити пільги на проїзд студентам та учням у міському 
транспорті. Кошти на це були передбачені в бюджеті, 
за який проголосувала міська рада ще задовго до 
виборів. Після того, як у місті Черкаси двічі було зі-
рвано вибори міського голови, не було доведено до 
логічного кінця жодної справи щодо виборчих мані-
пуляцій. 

ВИСНОВКИ

Загалом протягом минулого року політичні про-
цеси на Черкащині набули нових рис, що зумовлено 
пропорційною виборчою системою. Покращилася 
політична структуризація дипкорпусів у радах, ви-
борці отримали змогу відслідкувати та оцінити відпо-
відальність політичних сил за дії їхніх представників 
у радах різних рівнів. Варто зазначити суттєве по-

гіршення зв’язку депутатів безпосередньо із вибор-
цями. Підприємці, які становлять значну кількість у 
депкорпусах рад різних рівнів, додали прагматизму 
в дії цих представницьких органів, водночас це 
сприя ло комерціалізації у розгляді майже усіх питань 
та зростанню рівня корупції.
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ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ

З усіх зареєстрованих на Черкащині недержав-
них громадських організацій лише невелика частина 
є діючими. Ще менша частина проводить свою ді-
яльність у сфері громадсько-політичного життя. За-
галом вплив місцевих громадських організацій на 
прийняття владних і політичних рішень на Черкащині 
дуже незначний. Серед причин можна назвати такі: 

1. Громадські організації не мають великих людсь-
ких, матеріальних, а головне інформаційних 
ресур сів для ефективного тиску на владу та по-
літиків. 

2. Рівень впливу і ефективної співпраці з НУО пе-
редусім залежить від готовності представників 
влади та політичних діячів до публічних процесів 
прийняття рішень та врахування пропозицій гро-
мадськості.

Підрахунок участі керівників у роботі круглих сто-
лів, підтримці проектів та ініціатив громадських орга-
нізацій свідчить, що рівень позитивного сприйняття 
дій громадських організацій у міської влади набагато 
вищий у порівнянні з обласною. 

Більшість представників політичних сил при кон-
тактах з громадськими організаціями намагаються 
залучити останніх до своєї сфери впливу. Яскравим 
прикладом такого підходу є створення громадських 
рад, участь яких у прийнятті рішень є показовою. Так, 
у місті Черкаси на рівні міської влади діють дві гро-
мадські ради — при виконкомі, на чолі з секретарем 
міської ради Анатолієм Калинчуком, та при міському 
голові Сергію Одаричу. Оскільки між секретарем 
міської ради і мером існує серйозний політичний 
конфлікт, то до першої ради увійшли прихильники 
Анатолія Каленчука, а до другої — прихильники Сер-
гія Одарича.

За результатами опитування черкащан, яке про-
водив Центр інформаційних технологій «Гермес» у 
березні цього року, невелика кількість громадян ре-
ально обізнана з діяльністю громадських організа-
цій.

Чи знаєте Ви про діяльність 
черкаських громадських організацій ?

Не знаю майже нічого 85%

Знаю, але небагато 12%

Знаю непогано 2%

Опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років (Центр 
інформаційних технологій «Гермес»)

Таблиця 1.
Ознайомленість черкащан із діяльністю ГО.

Але наступне опитування доводить, що в сус-
пільстві існує потенційно позитивне сприйняття 
громадсь ких організацій за умови їхньої ефективної 
роботи. 

Чи вважаєте Ви, що громадські організації 
корисні для суспільства ?

Так 67%

Можуть бути корисними, але не 
працюють

31%

Громадські організації не потрібні 2%

Опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років (Центр 
інформаційних технологій «Гермес»)

Таблиця 2.
Ознайомленість черкащан із корисністю ГО

для суспільства.

При аналізі діяльності НУО варто зауважити, що 
велика кількість громадських ініціатив має яскраво 
виражене політичне забарвлення і дуже часто є тех-
нологічною частиною політичних проектів. Найяскра-
вішим прикладом є «Антикримінальний вибір» та «На-
родна самооборона». Проголошені на початку своєї 
діяльності гасла громадської активності, моніторингу 
дій влади, боротьби із корупцією та сто роннього гро-
мадського контролю за діями політиків через неве-
ликий термін прогнозовано перетворились у скла-
дову виборчого проекту Юрія Луценка. 

За умови масовості та широкої інформаційно-
пропагандистської роботи такі ініціативи мають не-
гативний вплив. У громадян створюється стійке вра-
ження, що будь-яка громадська активність врешті-
решт спрямована на отримання політичної вигоди 
та не має принципових відмінностей від діяльності 
політичних партій. Наслідком є ускладнення інфор-
маційної роботи НУО з громадянами та пресою.

Щодо умов, які теоретично мали би створюва-
тися владою для розвитку недержавних громадських 
організацій, змушені зазначити, що таких випадків 
вкрай небагато. Позитивним прикладом є Комітет 
у справах сім’ї та молоді черкаського міського ви-
конавчого комітету. Вже кілька років поспіль комітет 
реалізує конкурсну програму соціальних замовлень 
для молодіжних громадських організацій Черкас, фі-
нансування якої щорічно передбачається в бюджеті 
міста. Високий рівень готовності до співпраці та під-
тримки ініціатив НУО демонструє також і Управління у 
справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Черкась-
кої обласної державної адміністрації. Така співпраця 
може сприяти розвитку діючих громадських органі-
зацій і створенню умов для появи нових НУО. 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
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НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ 
ТА ПОДІЇ ЗА УЧАСТЮ НУО

Аналізуючи суспільно-політичні громадські ініці-
ативи, що реалізовувалися на Черкащині у післяви-
борчий період, серед найдієвіших громадських орга-
нізацій можна згадати такі: 

Асоціація недержавних громадських 
організацій (АНГО)

Асоціація працює у сфері розвитку підприємни-
цтва, співпраці бізнесу і влади та впровадження гро-
мадських ініціатив щодо прозорості влади. Очолює 
асоціацію Анатолій Рекун.

Найвідомішим проектом асоціації стала 
громадсь ка ініціатива «Кунсткамера бюрократизму 
і формалізму влади». На першому етапі її реалізації 
асоціація провела опитування «Рейтинг бюрокра-
тизму черкаської влади». За результатами опиту-
вання рейтинг очолили УМВС в Черкаській області, 
Черкаська обласна державна адміністрація, управ-
ління земельних ресурсів та прокуратура. Найменш 
забюрократизованим респонденти назвали Держав-
ний центр стандартизації, метрології та сертифікації. 
Після закінчення проекту організатори планують вру-
чити «переможцям» футболки з написом «Найбіль-
ший бюрократ».

Черкаська обласна організація Комітету 
виборців України

Комітет виборців України — одна з найстарших 
громадських організацій Черкащини. В коло її про-
фесійних інтересів входить не тільки спостереження 
за виборчими процесами, але й моніторинг вико-
нання обраними особами передвиборчих обіцянок. 
Очолює організацію Максим Михлик.

Серед найвагоміших ініціатив Комітету виборців 
варто виділити проведення дослідження виконання 
передвиборчих обіцянок міських голів Умані, Сміли, 
Золотоноші та Черкас, які були обрані в період 
2002-2006 рр. У результаті проекту видано аналі-
тичну збірку «Обіцяне і зроблене», яка надрукована 
накладом 4 000 примірників. Вартий уваги і круглий 
стіл, який було проведено КВУ з метою підведення 
річних підсумків діяльності Черкаської міської ради. 
У ході гострих суперечок опонентів із БЮТ та про-
мерської фракції «Справедливість» новообрані де-
путати дійшли висновку, що єдиним досягненням 
Черкаської міської ради за перший рік роботи стало 
ухвалення бюджету та прийняття рішення надання 
в оренду земельних ділянок тільки через проце-
дуру проведення аукціонів. Гарячі дебати викликав 
оприлюднений КВУ всеукраїнський рейтинг місь-
ких голів, в якому черкаський міський голова Сергій 
Одарич посів призове третє місце. Політичні про-
тивники мера із фракції блоку Юлії Тимошенко від-
мовилися погодитись із такими високими оцінками 
і заявили, що аванси, видані Сергію Одаричу пред-
ставниками КВУ, завищені, і йому ще доведеться 
їх виправдати. Під час проведення круглого столу 
представник Черкаської обласної організації КВУ 
Юрій Сас анонсував проведення інформаційної ак-
ції «Ласкаво просимо поскаржитися», метою якої є 

збирання інформації про неякісне виконання чинов-
никами своїх обов’язків.

Громадянська мережа ОПОРА
Найбільш помітною ініціативою Черкаського пред-

ставництва Громадянської мережі ОПОРА можна від-
значити реалізацію проекту «Перший крок до жит-
лово-комунальної реформи». Метою проекту є на-
працювання механізму активізації громадськості для 
контролю за розвитком житлово-комунального сек-
тору на основі проведення аналізу нормативного за-
безпечення та актуальних суспільних очікувань щодо 
розвитку сектору. У рамках інформаційної кампанії 
проекту Черкаським представництвом ГМ ОПОРА 
було розповсюджено інформаційний бюлетень 
«Точка Опори», який на Черкащині вийшов тиражем 
50 тис. примірників. У результаті проекту планується 
започаткувати прозору процедуру зміни обрахунку 
тарифів на житлово-комунальні послуги. Також пред-
ставники Громадянської мережі ОПОРА беруть участь 
у створенні громадської ради з питань дотримання 
прав людини при УМВС України в Черкаській області.

Коаліція громадських організацій «Молода 
Черкащина»

Коаліція «Молода Черкащина» робить у своїй діяль-
ності акцент на соціально важливих проблемах меш-
канців міста Черкаси. Так, «Молода Черкащина» реалі-
зувала проект «Рух для всіх», який передбачав широку 
кампанію зі збирання коштів для будівництва під’їзних 
пандусів для людей з особливими потребами. В ре-
зультаті реалізації проекту спільно з депутатом Чер-
каської міської ради від фракції «Справедливість» Оль-
гою Швець було розроблено міську програму «Простір 
без бар’єрів». Відповідно до рішення депутатів на реа-
лізацію цієї програми в бюджеті заклали 300 тис. грн. 

Також варта уваги ініціатива коаліції «Молода Чер-
кащина» щодо відкриття дискусійного клубу у форматі 
«Оксфордських дебатів». На таких дебатах представ-
ники коаліції планують організовувати дискусії щодо 
найбільш гострих проблем Черкащини та України.

Центрально-український регіональний 
навчальний центр (ЦУРНЦ)

Центрально-український регіональний навчаль-
ний центр є одним з чотирьох регіональних навчаль-
них центрів (РНЦ) мережі навчальних установ, що ді-
ють в Україні в рамках Програми партнерства громад. 
Центри розташовані у Черкасах, Львові, Донецьку та 
Херсонi. Головними напрямами діяльності центру є 
організація та проведення навчань з муніципального 
розвитку та сприяння встановленню регіональних, 
міжрегіональних та міжнародних зв’язків муніципа-
літетів і самоврядних громад. Директором центру є 
Олена Газізова. Протягом 2006 р. ЦУРНЦ провів се-
рію навчальних семінарів з муніципального розвитку 
за такими напрямами:

• Кадрові питання в органах місцевого самовряду-
вання.

• Маркетинг територій та сучасні методи залучення 
інвестицій для розвитку регіону.

• Управління фінансами в органах місцевого само-
врядування.
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• Нова політика органів місцевого самоврядування 
в управлінні земельними ресурсами.

• Правова база органів місцевого самоврядування: 
сучасні тенденції.

• Актуальні питання житлово-комунального госпо-
дарства та практика їхнього вирішення для малих 
міст.

Крім міста Черкаси фахівці Центрально-українсь-
кого регіонального навчального центру реалізували 
навчальні проекти у містах Боярці, Комсомольську, 
Чернігові та Києві. 

На жаль, загалом громадськість недостатньо зна-
йома з діяльністю ЦУРНЦ. Більш широка інформація 
про діяльність Центрально-українського регіональ-
ного навчального центру дала б змогу суттєво під-
вищити у суспільстві розуміння важливості НУО та 
була б наочним прикладом продуктивної співпраці 
громадських організацій і влади.

Прес-клуб Програми ринкових реформ 
Прес-клуб спеціалізується на проведенні прес-

конференцій та допомагає в якісній організації ін-
формаційного зв’язку місцевих владних структур, 
НУО, представників черкаського політикуму з гро-
мадськістю. За останній рік своєї роботи прес-клуб 
Програми ринкових реформ став своєрідним гро-
мадським прес-центром Черкащини.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Громадські організації, які вже тривалий час ді-
ють на Черкащині, як правило, намагаються тісно 
співпрацювати зі ЗМІ у своїй поточній роботі. Під-
вищення інформування суспільства щодо діяльності 
громадських організацій, поширення інформації про 
позитивні досягнення НУО, які є корисними суспіль-
ству, повинні стати спільним завданням громадських 
організацій, які працюють у різних сферах. Одним із 
варіантів такої інформаційної роботи може стати за-
снування громадської газети, яка б стала спільним 
виданням черкаських НУО та суттєво покращила їх-
ній інформаційний вплив. 

Дуже важливою потребою у діяльності і прозорості 
НУО є запровадження практики відкритих щорічних 
звітів. Системно така практика серед громадсь ких 
організацій регіону не поширена. Проведення таких 
звітів повинно стати стандартом для діяльності гро-
мадських організацій. Абсолютно справедливо, що, 
вимагаючи прозорості і публічності від влади, гро-
мадські організації повинні почати з себе.

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ

У 2006 р. активізувала свою роботу Федерація 
профспілок області. Після того, як ФПО очолив Пе-
тро Шевченко, було розширено коло діяльності. Так, 
23 червня більше двох тисяч членів профспілок про-
тестували на площі Леніна проти підвищення тарифів 
на газ та електроенергію. На акції зібралися пред-
ставники всіх районів. Крім того, протест прийшли 
підтримати політичні партії. Пікетувальники запро-
понували органам місцевого самоврядування взяти 
під контроль питання запровадження мінімальної 
заробітної плати, прожиткового мінімуму та ліквіда-
ції заборгованості з виплат заробітної плати. Також 
Федерація вимагала провести громадські слухання 
з питання цін і тарифів на житлово-комунальні по-
слуги.

Незважаючи на таку активність, варто зазначити, 
що на підприємствах черкаської області профспілко-
вий рух продовжує занепадати. Небажання праців-
ників вступати до профспілок пояснюється старими 
формальними способами профспілкової роботи та 
низьким рівнем необхідних якостей у керівників про-
фоб’єднань. У профспілкових рухах збережено ра-
дянські традиції, коли керівники профспілкових комі-
тетів відстоюють інтереси керівництва підприємств.

Не можна оминути увагою і діяльність підпри-
ємницьких об’єднань. Найактивнішими серед них 
є Спілка підприємців і власників (СПІВ), яку очолює 
Олег Трейдін, та профспілка «Солідарність» на чолі з 
Ольгою Раковою. Організації мають репутацію захис-
ників представників малого та середнього бізнесу та 
продовжували активно діяти і у 2006 р. 

ВИСНОВКИ

За минулий рік громадський сектор Черкащини 
продовжив поступальний розвиток, основною харак-
теристикою якого стало зміцнення тих організацій, 
які діють тривалий час, мають власну історію та ре-
сурсний потенціал. 

За рік після обрання нового складу місцевої влади 
громадські організації не в повній мірі скористалися 
можливістю створити ефективні механізми взаємодії 
влади та громадськості, насамперед через позицію 

представників влади, які були зосереджені на вирі-
шенні проблем структуризації самої влади.

Новий етап розвитку громадського сектору сус-
пільства висунув до громадських організацій нові 
вимоги, серед яких збільшення прозорості та публіч-
ності НУО, покращення взаємодії НУО із засобами 
масової інформації та необхідність реальної практич-
ної користі від діяльності НУО для громадян. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ 

До ЗМІ, які впливають на формування громадсь-
кої думки на Черкащині, можна віднести такі:

Преса

Газета «Вечірні Черкаси»
Найвпливовіша газета Черкаської області, влас-

ником якої є відомий черкаський підприємець Ста-
ніслав Журило. Газета виходить щотижня накладом 
81 тис. примірників. Протягом 2006 р. власникам 
та колективу редакції вдалося продовжити реалі-
зацію вдалої формули успіху видання: комерцій-
ний підхід — поміркованість та незаангажованість в 
оцінках — орієнтація на інтереси читача. Газета дає 
найширший з суспільно-політичних видань спектр ін-
формації (32 сторінки, вкладки «Ваш дім» та «Авто»). 
Разом з друкарнею газета утворює своєрідний медіа-
холдинг, що дає їй конкурентні переваги на ринку. 
Окрім цього, у «Вечірніх Черкасах» створено най-
кращий серед суспільно-політичних видань відділ 
комерційної реклами.

У своїх публікаціях редакція позиціонується з 
точки зору читача і по суті проблематики критикує 
будь-кого з учасників політичного середовища. 

Газета «Нова Доба»
Незважаючи на те, що засновником газети є Чер-

каська обласна рада та обласна держадміністрація, 
«Нова Доба» веде помірковану політику у висвітленні 
суспільно-політичних подій. Виходить двічі на тиж-
день, тираж — 43 тис. прим. Особливим успіхом га-
зети є широка цільова аудиторія, популярність серед 
сільських читачів та значний, як для комунального 
видання, успіх у роботі з комерційною рекламою. 

Колектив редакції підтримує концепцію роз-
державлення комунальних ЗМІ, головний редактор 
газети Сергій Томіленко активно просуває цю ідею. 
Варто зазначити, що за 2006 р. колективу вдалося 
зробити значні успіхи у підготовці до зміни форми 
власності. Про досягнення та авторитет колективу 
може свідчити і обрання головного редактора «Нової 
Доби» Сергія Томіленка головою Черкаської обласної 
організації Національної спілки журналістів України.

Газета «Молодь Черкащини»
Найстарша газета Черкащини, має власні традиції 

(свого часу журналістом у газеті працював визначний 
український поет Василь Симоненко). Виходить що-
тижня накладом 42 тис. прим. Ще з президентських 
виборів «Молодіжка» завоювала репутацію найбільш 
опозиційної до влади того періоду. 2006 р. колектив 
і власники газети не зійшли з визначеного курсу — у 
публікаціях «Молодіжки» недвозначно проглядається 
прихильність до губернатора Черкащини Олександра 
Черевка та підтримка президента і його команди. Але 
така послідовність має не тільки плюси, але й свої 

мінуси: надмірна підтримка нинішньої влади сприяє 
самозаспокоєнню та застою, що для будь-якої влади 
є небезпечним. 

Втім, прихильність газети до губернатора ком-
пенсується жорсткою і послідовною критикою дій 
міського голови Черкас Сергія Одарича. Тут журна-
лістам «Молодіжки» вдається проявити талант жур-
налістських розслідувань та прискіпливого моніто-
рингу результатів діяльності черкаського мера. 

Газета «Антенна»
Це видання традиційно орієнтується на нинішню 

проурядову цільову аудиторію. У своїй послідов-
ній різкості і жорсткості висловлювань немає рів-
них серед суспільно-політичних видань Черкащини. 
Власник газети Валерій Воротник зробив ставку на 
нищівну критику місцевої влади, чим заробив для 
своєї газети прихильність значної частини читачів, 
особливо тих, що підтримують політику Віктора Яну-
ковича. 

Газета виходить щотижня накладом 20 тис. прим.

Газета «Прес-центр»
2006 р. став для цього видання роком станов-

лення. Колективу газети вдалося за досить корот-
кий строк створити якісний журналістський продукт 
і увійти на, здавалося б, уже заповнений ринок сус-
пільно-політичних видань. Залучаючи багатьох про-
відних черкаських журналістів, які раніше працювали 
в інших виданнях, «Прес-центр» намагається уві-
брати в себе все краще, що є у регіональній журна-
лістиці. Варто зауважити, що значною мірою йому це 
вдається. За 2006 р. обсяг видання зріс із 14 сторінок 
до 32. Окремим позитивом є те, що «Прес-центр» 
найбільше серед регіональних видань приділяє увагу 
висвітленню діяльності недержавних громадських 
організацій. Серед негативних моментів аналізу ви-
дання можна зазначити помітну прихильність до го-
лови облдержадміністрації Олександра Черевка, що 
пов’язано з дружніми стосунками власника газети 
Олега Гросмана та губернатора. Головною пробле-
мою газети є низька комерціалізація видання: нала-
годження роботи комерційного відділу є необхідною 
умовою розвитку газети та збільшення її тиражу. Га-
зета виходить щотижня накладом 10 тис. прим.

Телебачення

ТРК «ВІККА»
Телерадіокомпанія належить відомому в Черка-

сах бізнесмену та політику, депутату ВР IV скликання 
члену Народної партії Борису Райкову. Під час остан-
ніх виборів Черкаського міського голови у програмах 
телекомпанії була помітна суттєва підтримка саме 
кандидата Бориса Райкова. Загалом телерадіоком-
панія у своїй роботі не виявляє яскраво вираженого 
політичного забарвлення і намагається будувати свої 
відносини з політичними силами, керуючись комер-
ційними принципами. До плюсів телекомпанії можна 



306

У к р а ї н а :
р і к  п і с л я  в и б о р і в

зарахувати появу програми «Відкритий діалог», в якій 
щосереди у прямому ефірі проходять зустрічі з місь-
ким головою Черкас Сергієм Одаричем. Черкащани, 
зателефонувавши в студію, мають можливість поста-
вити запитання безпосередньо меру, що значною мі-
рою сприяє зворотному зв’язку влади з виборцями.

ОДТРК «Рось»
Незважаючи на досить серйозний конфлікт, якій 

існував свого часу між керівником ОДТРК «Рось» 
Михайлом Калініченком та головою облдержадміні-
страції Олександром Черевком, телерадіокомпанія 
продовжує працювати у складі колективу, який сфор-
мувався за останні роки. Телерадіокомпанія «Рось» 
має найширше покриття регіонів Черкаської області 
та найбільшу аудиторію. На відміну від президентсь-
ких виборів, під час виборів до Верховної Ради та 
виборів Черкаського міського голови ОДТРК «Рось» 
не виявляла прихильності до певних кандидатів або 
політичних сил і намагалася працювати зважено та 
об’єктивно.

Телекомпанія «Антенна-плюс»
За останній рік до провідних телекомпаній, що 

працюють на терені Черкаської області, увійшла те-
лекомпанія «Антенна-плюс», що належить підпри-
ємцю та журналісту Валерію Ворітнику. Головним 
чинником успіху телекомпанії став революційний під-
хід до інформування глядачів про життя міста. Жур-
налістами створена система прямих ефірів, які про-
ходять п’ять разів на тиждень і участь в яких беруть 
провідні політики, громадські діячі, міські чиновники 
та працівники міського господарства. Завдяки цьому 
глядачі каналу мають реальну можливість поставити 
запитання щодо життєдіяльності міста, політичної 
ситуації та отримати відповіді і коментарі від учас-
ників ефіру. Журналісти каналу постійно працюють 
не тільки над виявленням місцевих проблем, але й 
контролюють та висвітлюють якість їхнього вирі-
шення. Така увага журналістів «Антенни» до місцевих 
подій і гострих проблем міста суттєво підвищує по-
інформованість Черкащан та сприяє встановленню 
зворотного зв’язку місцевої влади та громадян. 

Під час перевиборів міського голови Черкас те-
лекомпанія «Антенна-плюс» працювала на підтримку 
кандидата від Соціалістичної партії Ігоря Калашника.

Інтернет-ресурси
Єдиним Інтернет-ресурсом, який користується 

серйозною популярністю, є сайт forum.ck.ua, на 
якому відбуваються обговорення на політичні, сус-
пільні, розважальні, комерційні теми. Сайт належить 
Інтернет-провайдеру Mac Laut ISP.

Загалом до недоліків усіх місцевих ЗМІ варто від-
нести дуже малу кількість аналітичних матеріалів, які 
б системно досліджували та розкривали проблеми 
місцевої економіки, господарства, суспільного життя. 
У публікаціях і програмах ЗМІ акцент переважно ро-
биться на інформуванні аудиторії. Обговоренню аль-
тернатив розвитку, вирішенню стратегічних проблем 
міста Черкаси та черкаського регіону місцевими ЗМІ, 
на жаль, приділяється недостатня увага. Окремо 
варто зазначити низький рівень висвітлення в ЗМІ 

діяльності громадських організацій. Фактично у від-
носинах з місцевими ЗМІ громадські організації пе-
ребувають на одному рівні з політичними партіями. 
Така ситуація є причиною низької поінформованості 
пересічних громадян щодо діяльності недержавних 
громадських організацій і, як наслідок, — низьке ро-
зуміння ролі і важливості третього сектору в житті 
суспільства.

ТИСК НА ЗМІ

Черкаська область має досить сталі традиції сво-
боди слова в ЗМІ, і навіть у 2004 р., незважаючи на тиск 
та цензуру, ЗМІ мали можливість подавати інформацію 
досить об’єктивно. Газети «Вечірні Черкаси», «Молодь 
Черкащини» друкували не тільки комерційну інформа-
цію щодо політичної агітації за різних кандидатів, але 
й висвітлювали діяльність громадських організацій та 
ініціатив, що мали суспільне значення. Навіть газета 
обласної ради «Нова Доба» відмовлялася друкувати 
відверті політичні замовлення, які нав’язували редак-
ції окремі чиновники області. 

На жаль, ні у 2005 р., ні після виборів 2006 р. нова 
обласна влада не зробила достатніх висновків з долі 
своїх попередників. Більшість політичних діячів і далі 
ставляться до ЗМІ як до засобів пропаганди. Якщо у 
комерційних ЗМІ політики висвітлюють свою діяль-
ність на правах реклами за відповідне фінансування, 
то комунальні ЗМІ намагаються використати за гроші 
бюджетні. 

У продовження вищенаведених тез ми наводимо 
думку голови Черкаської обласної організації Націо-
нальної спілки журналістів України, головного редак-
тора газети «Нова Доба» Сергія Томіленка.

...Сьогодні основними характеристиками дій міс-
цевої влади щодо медіа стали:

• цинічне ставлення до ЗМІ як засобів власного ви-
користання;

• ігнорування критичних виступів преси;
• створення формальних інформаційних підрозді-

лів (прес-служб) для демонстрації відкритості; 
• критика влади відкидається і трактується як по-

літичне замовлення…
Найбільш незахищеними від прямого тиску влади 

на сьогодні є комунальні ЗМІ — тобто медіа, засновані 
органами влади. Від сесії до сесії чергові скликання 
депутатів місцевих рад передають естафету влас-
ності, тобто впливу, над сектором комунальних ЗМІ. 
Ці медіа стають заручниками політичної кон’юнктури 
у своєму районі. Депутати-новачки застосовують 
таку собі підприємницьку логіку, яка механічно пере-
носиться у сферу засобів масової інформації, і з цих 
міркувань починають здійснювати «реформування» 
редакційних статутів для більш ефективної, на їхню 
думку, керованості комунальних газет. Вони не готові 
прийняти ідею, яка втілена у законах і стосується ді-
яльності ЗМІ: права власників і співзасновників ЗМІ 
суттєво обмежені і не дозволяють втручання в діяль-
ність газет і телебачення. 
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Так, у місті Тальному районна рада в односто-
ронньому порядку вийшла зі складу співзасновни-
ків, і пред’явила претензії на бренд газети «Колос». 
І колектив тільки через Апеляційний суд Черкаської 
області відстояв своє право на видання газети. Після 
цього районна рада прийняла рішення про висе-
лення редакції з приміщення, яке вона традиційно 
займає ще з радянських часів, і передання його 
музею трипільської культури. Редакція очікує, коли 
почнеться пряме виселення, і готується подавати 
нові позови. Цікаво, що після того, як районна рада 
почала воювати з газетою, її тираж зріс і становить 
близько 4 000 примірників, що зайвий раз доводить: 
наближеність до влади аж ніяк не сприяє популяр-
ності преси.

Ще приклад. У Жашкові є намір позбавити трудо-
вий колектив права співзасновництва газети. 

Надзвичайно конфліктна ситуація склалася з фі-
нансуванням обласних газет «Нова Доба» і «Черкась-
кий Край», які з початку року не отримали фінансу-
вання з бюджету через неузгодженість позицій фрак-
цій в обласній раді, непрофесійність підходів влади. 
А тим часом ці видання висвітлюють діяльність орга-
нів влади, тобто надають владним установам певні 
послуги. З іншого боку, вони не можуть функціону-
вати як приватні, адже у них є статутні обмеження.

Черкаська обласна організація Національної 
спілки журналістів України пов’язує ускладнення 
стану комунальної преси області з діяльністю депута-
тів місцевих рад від Блоку Юлії Тимошенко і від блоку 

«Наша Україна». Депутати місцевих рад від цих блоків 
йдуть в розріз із лідерами їх політичних сил. Дивує, 
що головним ініціатором і розробником прогресив-
ного інформаційного законодавства є парламентські 
представники саме цих політичних сил, водночас 
їхні колеги в місцевих радах вимагають якнайбільше 
можливостей на висвітлення своїх позицій у ЗМІ, 
тиснуть на журналістів та редакторів. 

Головною проблемою у відносинах ЗМІ і обласної 
влади є реакція влади на резонансну або критичну ін-
формацію, розміщену в ЗМІ, або повне ігнорування. 
Дуже часто у таких випадках влада обирає тактику за-
мовчування, намагаючись уникати гострої проблеми. 
Якщо ж ЗМІ виявляють наполегливість та принципо-
вість у висвітленні резонансних подій, представники 
влади майже завжди трактують це як політичне за-
мовлення опонентів. За рік не було жодного випадку, 
коли б у відповідь на резонансну інформацію, наве-
дену у ЗМІ, обласна влада відповіла публічним пока-
ранням винних чиновників. 

Порівняно з обласною владою у міської влади 
Черкас рівень реакції на критичну інформацію у ЗМІ 
набагато вищий. Важко казати, що міська влада 
досягла в цьому питання значних результатів, але 
міський голова Сергій Одарич публічно демонструє 
готовність сприймати конструктивну критику і при-
наймні намагається відповідати на такі питання пуб-
лічно. 

ВИСНОВКИ

Загалом до недоліків усіх місцевих ЗМІ варто від-
нести дуже малу кількість аналітичних матеріалів, які 
б системно досліджували та розкривали проблеми 
місцевої економіки, господарства, суспільного життя. 
У публікаціях і програмах ЗМІ акцент переважно ро-
биться на інформування аудиторії. Обговоренню аль-
тернатив розвитку, вирішенню стратегічних проблем 
міста Черкаси та черкаського регіону місцеві ЗМІ, на 
жаль, приділяється недостатня увага. Протягом року, 
поряд із збільшенням читацького інтересу і попиту на 
місцеву інформацію, можна відзначити відсутність 
зростання рівня професіоналізму в ЗМІ. Передусім 
це зумовлено збільшенням політичної заангажова-
ності ЗМІ та перетіканням професійних кадрів зі ЗМІ 
до суміжних професій.
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БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 
ОБЛАСТІ

Відкрите акціонерне товариство «АЗОТ» — 
стра тегічне підприємство Черкаської області, яке 
входить до трійки найбільших хімічних виробництв в 
Україні. На «АЗОТі» працює понад 5 000 працівників. 
Підприємство є потужним експортером. У 2006 р. на 
підприємстві відбулася реструктуризація власності: 
група Олександра Ярославського викупила у його ді-
лового партнера Ернеста Галієва другий за величи-
ною пакет акцій, після чого Олександр Ярославський 
отримав повний контроль над підприємством.

Корпорація «Богдан». Корпорація входить 
до сфери впливу групи Петра Порошенка. До 
складу корпорації входять 20 компаній, серед яких 
ВАТ «Луцький автомобільний завод», ВАТ «Черкась-
кий автобус», «Хюндай Моторс Україна». За результа-
тами роботи минулого року корпорація посіла перше 
місце серед виробників автобусів та вантажівок в 
Україні. За дев’ять місяців поточного року Корпора-
ція «Богдан» збільшила продажі автобусів та ванта-
жівок «Isuzu» на 39,35 % до 1 884 одиниць порівняно 
з аналогічним періодом минулого року (січень-вере-
сень 2005 р. — 1 352 одиниць). За цей же період об-
сяги автобусів, відправлених на експорт, зросли на 
60,06 % до 509 одиниць порівняно з січнем-верес-
нем 2005 р. (318 одиниць). У поточному році кор-
порацією «Богдан» автобуси експортувалися до 
Російсь кої Федерації, Білорусі, Вірменії, Азербай-
джану, Казахстану та Болгарії. Частка експортованих 
автобусів в загальному обсязі продажів становила
29,94 %.

Холдингова компанія «Петрус». До її складу 
входять створене на базі Черкаської бісквітної фа-
брики ТОВ «Світ ласощів», Шполянська кондитерсь ка 
фабрика, ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний 
завод “Златогор”», Лужанський і Уманський лікеро-
горілчані заводи, Мліївська птахофабрика, Звениго-
родський комбінат хлібопродуктів. Компанія є одним 
із найбільших виробників алкогольної продукції. На-
лежить підприємцю Костянтину Русаліну. Його дру-
жина Людмила Русаліна є депутатом Черкаської об-
ласної ради від фракції «Наша Україна».

ЗАТ «Графія-Україна». Потужне поліграфічне 
підприємство. Спеціалізується на виготовленні пачок 
для тютюнової промисловості. Контрольним паке-
том акцій володіє австрійський концерн «ММ grup». 
Акціонерами підприємства є частина рядових пра-
цівників підприємства, які отримують на власні акції 
дивіденди.

ЗАТ «Галлахер-Україна» — один із найбільших 
в Україні виробників тютюну та цигарок. Цього року 
компанію «Галахер» планує придбати третій світовий 
виробник тютюну компанія JTI (Japan Tobacco Inter-
national).

Також до провідних підприємств Черкаської 
області можна віднеси: 

• ВАТ «Уманьферммаш».
• ВАТ «Канівський маслосирзавод» (ТМ «Клуб 

сиру»).
• ВАТ «Черкасиобленерго».
• ЗАТ «Лакталіс-Умань».
• ТОВ «Черкаська продовольча компанія».
• ДП «Перемога Нова» АТЗТ «Миронівський хлібо-

продукт» (ТМ «Наша Ряба»).
• ТОВ «Національна горілчана компанія» (ТМ «Цель-

сій»).

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 

Інвестиційні вкладення
За 9 місяців 2006 р. інвестиційні вкладення 

в основний капітал за рахунок усіх форм влас-
ності та джерел фінансування становили в області 
1 642,7 млн грн. За 2006 р. в області введено в екс-
плуатацію 17 580 номерів міських та 4 831 номе-
рів сільських АТС, 148,85 км ліній електропередач, 
404,8 км трубопроводів для транспортування газу. За 
2006 р. введено в експлуатацію 177,7 тис. м2 загаль-
ної площі житлових будинків, що на 10,2 % більше по-
рівняно з минулим роком. Підрядними будівельними 
підприємствами за січень 2007 р. виконано будівель-
них робіт на 19,4 млн грн, що на 27,1 % менше, ніж 
у січні 2006 р. Результатом інвестиційної діяльності 
протягом 2006 р. є залучення до підприємств області 
20,2 млн дол. США прямих інвестицій. В області пра-
цює більше 200 підприємств з іноземними інвестиці-
ями. Загальний обсяг сукупного іноземного капіталу 
в області становить 122,7 млн дол. США, з них прямі 
іноземні інвестиції — 119,3 млн дол. США. За підсум-
ками року загальний обсяг прямих інвестицій зріс на 
20 %. 

Зовнішньоторговельний оборот області та 
іноземні інвестиції

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами 
за 2006 р. становив 877,2 млн дол. США, експортні 
поставки — 482,7 млн дол. США (на 42,2 % більше 
2005 р.), імпортні поставки — 394,5 млн дол. США 
(на 27,2 % більше). Сальдо зовнішньої торгівлі пози-
тивне — 88,3 млн дол. США. Зовнішньоторговельні 
операції за 2006 р. здійснювалися підприємствами 
області з партнерами з понад 104 країн світу. За-
гальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом 
на 1 січня 2007 р. становить 119,3 млн дол. США. У 
розрахунку на душу населення іноземні інвестиції 
становлять 88,6 дол. США.

Динаміка економічного розвитку та 
інвестиційної привабливості регіону

За минулий рік обсяг промислового виробни-
цтва у Черкаській області становив 7,7 млрд грн. 
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В усіх сферах економічної діяльності за 2005-
2006 рр. створено понад 60 тис. робочих місць і 
майже на півтора відсотка знижено рівень зареє-
стро ваного безробіття. У 2,6 рази більше, ніж у 
2004 р., введено в експлуатацію газопроводів, що 
дало змогу підвищити рівень газифікації сіл майже на 
15 %. Тільки протягом січня 2007 р. в економіку і соці-
альну сферу області направлено 418 млн грн. кредит-
них ресурсів. Із загальної суми кредитів на розвиток 
промисловості направлено 112,5 млн грн. (26,9 %), 
торгівлі, малого та середнього підприємництва — 
123,3 млн грн. (29,5 %), сільського господарства — 
53,6 млн грн. (12,8 %). Фізичні особи отримали 
84,8 млн грн. кредитів, з яких 7,6 млн грн. — іпотечні 
кредити.

За результатами експертного опитування, серед 
найбільших перешкод інвестиційному розвитку без-
заперечні перші місця посіли корупція у землевідве-
денні та корумпованість судової системи. Суттєвою 
перешкодою у зовнішньоекономічній діяльності було 
визнано неефективну роботу митної служби. Багато 
суперечок серед незалежних експертів викликають 
офіційні показники зростання експортних операцій. 
Суттєве збільшення розміру експорту незалежні ана-
літики пов’язують із відновленням корупційних схем 
із відмивання ПДВ. 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ

Мале підприємництво
У сфері малого підприємництва функціонує 

5 915 суб’єктів із загальною чисельністю робітників 
понад 42,4 тис. осіб. Станом на 1 лютого 2007 р. у 
області зареєстровано 49,7 тис. підприємців — фі-
зичних осіб, їхня чисельність порівняно з відповід-
ним періо дом минулого року зросла на 5,5 тис. осіб, 
або на 12,4 %. Від діяльності суб’єктів малого біз-
несу до бюджетів усіх рівнів у січні 2007 р. надійшло 
18,2 млн грн, що становить 10,9 % надходжень до 
бюджетів усіх рівнів.

Аналізуючи динаміку регуляторної політики, в ці-
лому не зафіксовано істотного погіршення ситуації, 
яка залишилася на рівні 2005 р. Проте і суттєвого по-
кращення взаємодії підприємців і місцевої влади не 
відбулося. Окремі проблемні випадки були найбільш 
помітними у сфері встановлення ставок єдиного по-
датку (відбулося підвищення по багатьох видах ді-
яльності) та видачі дозволів на право здійснення тор-
гівлі. Найбільшого розголосу набула ініціатива місь-
кого виконавчого комітету щодо заборони торгівлі у 
невстановлених місцях (вул. Гоголя, площа навколо 
Центру дитячої та юнацької творчості). Таке рішення 
міськвиконком прийняв, реагуючи на численні звер-
нення жителів міста Черкаси, які були незадоволені 
хаотичною торгівлею та брудом навколо території 
Центру дитячої та юнацької творчості. Підприємці, 
які звикли торгувати на цьому місці, відмовилися 
виконувати таке рішення, мотивуючи це відсутністю 
інших привабливих місць для торгівлі. Представники 
міської влади зі свого боку гарантували всім підпри-
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ємцям менш прохідні, проте більш облаштовані місця 
на законному ринку, який був розміщений поруч. У 
результаті тривалої боротьби, мітингів, пікетувань 
і навіть погроз блокування роботи сесії Черкаської 
міської ради, депутати змушені були переглянути рі-
шення виконкому і призупинили заборону торгівлі.

Аналізуючи цю ситуацію, варто зазначити, що 
існують позитивні тенденції щодо здатності само-
організації підприємців для захисту своїх бізнес-інте-
ресів. Втім, рішенням про призупинення заборони 
торгівлі по вул. Гоголя Черкаська міська рада пору-
шила права інших жителів Черкас вільно пересува-
тися чистими вулицями.

Однією із проблемних сфер, яка негативно впли-
ває на приватні ініціативи, свободу підприємництва і 
перебуває в компетенції місцевих рад, є питання від-
ведення земельних ділянок. Практично всі експерти-
підприємці визначили серйозне погіршення ситуації 
в цій сфері. За різними джерелами, у 2006 р. суми 
хабарів, які зазвичай вимагають за позитивне рі-
шення по землі, збільшилися у 3–10 разів. Ці витрати 
підприємці згодом закладають у вартість товарів та 
послуг. Саме корупція у сфері землевідведення стала 
одним із ключових факторів стрімкого подорожчання 
житла в найбільших містах Черкаської області. 

2005 р. 30709

2006 р. 22512

Талиця 3. 
Динаміка створення нових робочих місць в

Черкаській області за період січень-грудень. 

2005 р. 811,5

2006 р. 916,9

Таблиця 4.
Динаміка прибутків прибуткових підприємств 

Черкаської області за період січень-грудень 
(млн грн.).

2005 р. 5054

2006 р. 6359

Таблиця 5.
Динаміка доходів населення Черкаської області 

за 9 міс. (млн грн.).

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Чи не єдиним за минулий період резонансним 
конфліктом стали події навколо підприємства «Чер-
касигаз», власником блокуючого пакету якого є під-
контрольні Богдану Губському структури. Боротьба 
за бізнес із річним обігом близько 50 млн дол. США 
призвела 31 березня 2007 р. до невдалої спроби си-
лового захоплення. Ці події розгорнулися за кілька 
днів після того, як суд міста Торез Донецької області 
відновив право НАК «Нафтогазу» на володіння контро-
льним пакетом акцій ВАТ «Черкасигаз». Напередодні 
штурму представники НАК «Нафтогазу», судові вико-
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Прямі іноземні інвестиції в 

Черкаську область у розрізі 
міст та районів станом на 

01.01.2007 (тис. дол. США).
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навці та міліція забезпечили виконання рішень суду 
і змінили керівництво підприємства. Наступного дня 
о 4.30 ранку розпочався штурм, під час якого на те-
риторії підприємства бачили однопартійця Б. Губсь-
кого — народного депутата Петра Кузьменка. Зага-
лом протягом 2006 р. не було зафіксовано системних 
випадків політичного тиску влади на бізнес.

ВИСНОВКИ

Загалом позитивні економічні показники розви-
тку регіону не є виключним досягненням влади, адже 
успіх приватного сектору — передусім заслуга напо-
легливості самих представників бізнес-середовища. 
Підприємці навчилися розраховувати на власні сили 
і менше сподіватися на владу. Натомість позитивною 
є тенденція до зниження втручання влади у бізнес.



Територія 31,9 тис. км2

Щільність населення 36 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1147,5 тис. осіб

міське 699,7 тис. осіб

сільське 447,8 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Чернігів 299 тис. осіб

Кількість районів 24

кількість сільських районів 22

кількість районів у містах 2

Кількість міст 15

в т.ч. обласного підпорядкування 3

Кількість селищ міського типу 30

Кількість сільських населених 
пунктів

1489

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1534

ЧЕРНІГІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Ломако Олександр,
 керівник групи експертів
Максак Геннадій, 
Пекур Тетяна, 
Шило Олександр 

Чернігівське представництво 
Громадянської мережі ОПОРА
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
У ВЛАДІ 

Чернігівщина належить до тих областей, в яких 
на виборах 2006 р. більшість голосів отримали «по-
маранчеві сили» — близько 60 %. Абсолютне лідер-
ство серед них отримав Блок Юлії Тимошенко, який 
упевнено посів перше місце в усіх семи округах на 
виборах до Верховної Ради та загалом у Чернігівській 
області отримав майже 34 % голосів. 

Трьохвідсотковий бар’єр на виборах до Верховної 
Ради по області подолали п’ять партій та блоків (за 
аналогією із загальнодержавними результатами). 

В усіх семи виборчих округах області другою на 
фініш прийшла Партія регіонів з результатом вдвічі 
меншим, ніж у переможця виборів в області. 

Третє місце посіла Соціалістична партія України, 
ставши другою в області «помаранчевою» силою. 
Її перевага над «Нашою Україною» та високий по-
казник в Чернігівській області пояснюється тим, що 
соціалісти в області мали відомого та потужного лі-
дера — Миколу Рудьковського. Крім того, соціалісти 
вели дуже активну виборчу кампанію в стратегічній 
для них Чернігівщині. 

«Наша Україна» мала четвертий результат, що ба-
гато експертів назвали «фіаско» для політичної сили, 
яка протягом півтора року очолювала виконавчу владу 
в області. Про фіаско свідчить також те, що «Наша 
Україна» проводила досить дорогу кампанію на Черні-
гівщині: мала найбільш тиражну газету («Чернігівщина 
Так!») та дуже розгалужену мережу агітаторів. 

У колишньому «червоному» регіоні комуністи при-
йшли на фініш п’ятими, чим підтвердили тезу про по-
стійне зменшення власного електорату насамперед 
завдяки демографічній ситуації в регіоні. Процедура 
голосування, черги та бюлетені також не сприяли 
збільшенню голосів за комуністів. 

За результатами березневих виборів Чернігівсь ку 
обласну раду сформували 6 політичних сил. Крім 
п’яти, що потрапили до Верховної Ради, це ще На-
родний блок Литвина. Цю політичну силу в області 
очолював тодішній голова обласної ради, представ-
ники цієї політичної очолювали більшість районних 
рад в області. Тому їхній низький показник на межі 
3 % став для багатьох несподіванкою. 

Не можна не звернути увагу на велику різницю 
показників деяких політичних сил на виборах до Вер-
ховної Ради по Чернігівщині та до обласної ради.

Втрата більше 8 % БЮТ, 4,5 % Партією регіонів, 
1,5 % «Нашою Україною» свідчить про більший акцент 
під час виборчої кампанії на загальнодержавний, а 
не обласний рівень, а також недостатній авторитет 
місце вих лідерів та учасників списків до місцевих 
рад. Найменша різниця в показниках у СПУ, що свід-
чить про збалансованість їхньої виборчої кампанії в 
Чернігівській області.

Фракції Чернігівської обласної ради V-го 
скликання:

• БЮТ – 35 депутатів
Голова – Богуш Анатолій Олексійович
• СПУ – 17 депутатів
Голова – Дудар Валерій Володимирович
• Партія регіонів – 15 депутатів
Голова – Шаповал Петро Дмитрович
• Наша Україна – 12 депутатів
Голова – Француз Валерій Іванович
• КПУ – 6 депутатів
Голова – Лещенко Володимир Олексійович
• Блок Литвина – 5 депутатів
Голова – Пастолиця Світлана Василівна
Всього – 90 депутатів

Найбільша поразка на виборах до обласної 
ради — у Партії промисловців та підприємців Укра-
їни на чолі з екс-головою ОДА та радником Прези-
дента Миколою Бутком. Варто зауважити, що чинний 
голова ОДА Микола Лаврик на той час представляв 
саме цю політичну силу. 

Політичне представництво в Чернігівській 
міській раді отримали 8 сил:

У місцевих радах майже третину (506 з 1 534) де-
путатських місць отримав БЮТ. У двох районах (Но-
сівський та Бобровицький) представники цієї полі-
тичної сили мають більше половини представництва 
в радах. Водночас у північних районах, що межують 
з Російською Федерацією (Новгород-Сіверський та 
Семенівський) перше місце посіла Партія регіонів. 
У Сосницькому районі перше місце посіла СПУ. Від-
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Україна 32,14 22,29 13,95 5,69 3,66

Чернігівська область 15,60 33,84 10,28 12,81 5,45

Таблиця 1. 
Вибори до Верховної ради по 
області у порівнянні з загаль-

нодержавними.
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Обласна 25,71 12,51 11,34 8,71 4,95 3,74

Верховна 33,84 12,81 15,60 10,28 5,45 2,98

Таблиця 2. 
Різниця деяких блоків і партій 

до Верховної і обласної Рад.
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підтвердило і те, що після приєднання партії Анатолія 
Кінаха до більшості у Верховній Раді Микола Лаврик 
вийшов з її лав та став членом НСНУ.

Про підтримку лінії Президента та губернатора 
можна говорити і на рівні більшості районів області. 
«Лакмусовим папірцем» стало те, що про підтримку 
указу Президента про розпуск Парламенту заявили 
20 з 22 голів РДА. Проти висловилися два керівники 
районів — члени СПУ. 

Водночас формування у Верховній Раді «анти-
кризової» коаліції та перехід до її складу другої за 
результатами виборів політичної сили області — СПУ 
дещо змінило політичні розклади в області. Зміни не 
торкнулися балансу влад на рівні області, але відо-
бразилися на рівні деяких районів та міст, зокрема 
Чернігова. 

Якщо на рівні області баланс влади на Черні-
гівщині зрозумілий та чітко пропрезидентський, то 
менш чіткою є ситуація в обласному центрі.

Формування реальної влади у Чернігові пройшло 
два етапи. Перший пов’язаний з перемогою на ви-
борах міського голови соціаліста Миколи Рудьковсь-
кого, який був вічним суперником Олександра Соко-
лова.

Після перемоги на виборах Рудьковський привів 
до влади свою команду молодих соціалістів (пізніше 
в місті її назвали командою «младосоціалістів»). Се-
ред них секретар міськради Віталій Голець, перший 
заступник Валерій Кокоть, заступник Людмила Сен-
ченко, керівники більшості відділів та управлінь місь-
кради, у тому числі начальник фонду комунального 
майна та деяких комунальних підприємств міста. 

У результаті коаліційних домовленостей тоді ще 
прихильник «помаранчевої» коаліції М. Рудьковський 
запропонував посади двох заступників представни-
кам БЮТ (Володимир Сєрік) та «Нашої України» (Ми-
кола Літвінов). 

Сам Рудьковський, пробувши міським головою 
лише 34 дні, залишив місто та обрав місцем роботи 
Верховну Раду (пізніше — Міністерство транспорту та 
зв’язку). Після цього кроку позиції соціалістів в Чер-
нігові значно похитнулися. У свою чергу, це жодним 
чином не вплинуло на міську владу. Реально основну 
роль у ній продовжували відігравати представники 
цієї політичної сили. Виконуючим обов’язки міського 
голови став В. Голець — людина, якій Микола Рудь-
ковський довіряв.

У той же час представники найбільшої фракції 
міської ради — БЮТ — очолюють 4 із 7 комісій місь-
кради. Попри це, а також велику чисельність фракції, 
БЮТ не зміг сформувати на своїй основі більшість, 
зокрема тоді, коли Чернігів був «містом без голови».

Дуже швидко БЮТ став у міськраді опозицій-
ною фракцією. У березні 2007 р. депутати з Партії 
регіонів, СПУ, КПУ та «Віче» заявили про створення 

різняються від інших районів результати виборів в 
Корюківському районі, де 20 з 66 мандатів отримала 
Партія промисловців і підприємців. Це пояснюється 
значними вкладеннями ресурсів потужної фабрики 
шпалерів, що знаходиться в цьому місті.

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД

У результаті виборів та розподілу місць більшість 
посад в обласній раді отримали представники БЮТ. У 
минулому правозахисник (голова Чернігівського гро-
мадського Комітету захисту прав людини) та голова 
обласної організації УСДП Наталія Романова стала 
головою обласної ради. 

Вже на першій сесії новообраної ради було ство-
рено коаліцію у складі БЮТ, «Нашої України» та Блоку 
Литвина. Останній факт став певною несподіванкою, 
адже очікувалося, що третьою силою в більшості 
стануть на той час «помаранчеві» соціалісти. Але бо-
ротьба за посаду голови ради стала причиною, що 
більшість була сформована саме у такому складі. 
Представники СПУ висунули свою кандидатуру — 
тоді голову обласного УМВС, нині покійного Василя 
Костюка та не підтримали Наталію Романову. 

У результаті НУ та НБЛ отримали заступників 
голови облради — ними стали колишній заступник 
голови ОДА, голова обласної організації НСНУ Олег 
Обушний та колишній голова облради, голова облас-
ної організації Народної партії України Василь Ко-
вальов.

6 із 9-ти постійних комісій облради очолили пред-
ставники БЮТ, 2 — НУ, 1 — СПУ. Це стало причиною 
конфлікту в облраді та звинувачень її керівництва, зо-
крема БЮТ, у прагненні створити монополію власної 
сили. Це стало каталізатором формування опозиції 
до створеної більшості, до якої ввійшли СПУ, Партія 
регіонів та КПУ.

Чернігівська облрада стала однією з тих, що при-
ймала рішення на користь формування «помаранче-
вої» коаліції у Верховній Раді та приймала рішення з 
вимогою прискорити процес її формування (за під-
тримку цього рішення на позачерговій сесії 17 червня 
проголосувало 47 з 90 депутатів).

У Чернігівській області відсутній конфлікт між 
представницьким органом влади та державною ад-
міністрацією. 

Обласну державну адміністрацію вже майже пів-
тора року очолює Микола Лаврик — колишній губер-
натор Сумської області. Лаврик входив до однієї з 
партій блоку «Наша Україна» (ПППУ) та був заступ-
ником голови Союзу підприємців України Анатолія 
Кінаха. Тобто керівництво області можна назвати та-
ким, що підтримує політичний курс Президента. Це 

БЮТ ПР СПУ Блок Вітренко НУ КПУ Віче УНП

17 9 8 4 4 4 2 2

21,9 % 12 % 10,4 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 3,1 % 2,73 %

Таблиця 3. 
Політичне представництво в 

Чернігівській міській раді.
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спільного депутатського об’єднання, до складу якого 
ввійшло 23 з 50 депутатів. 4 голоси представників 
Блоку Наталії Вітренко роблять цю коаліцію фактично 
більшістю в міськраді.

Другим етапом формування міської влади в Чер-
нігові стали позачергові вибори міського голови 
26 листопада 2006 р. та повернення Олександра Со-
колова на посаду, яку у нього відібрав Рудьковський. 
Швидке повернення свого опонента стало неочіку-
ваним для соціалістів, які тепер очікували «кадро-
вих чисток» з боку нового-старого мера. Саме це 
планував зробити Соколов вже під час першої сесії 
за свого головування в грудні 2006 р., коли висунув 
на затвердження депутатів новий варіант структури, 
під яку мали прийти нові люди. Але недостатній рі-
вень роботи з депутатами став причиною провалу 
пропозиції Соколова. У зв’язку з цим за перші місяці 
роботи йому вдалося здійснити лише мінімальні ка-
дрові зміни. 

Відставка за власним бажанням першого заступ-
ника міського голови соціаліста-Кокотя дала змогу 
Соколову повернути на цю посаду Олега Білоусова, 
який був його першим заступником під час попе-
редньої каденції. 

Призначення радників, керуючого справами ви-
конкому, голів фонду комунального майна, «Черні-
гівводоканалу» — це фактично всі кадрові зміни, які 
вдалося зробити Соколову.

Стосовно політичної прихильності міського го-
лови, то, незважаючи на свою позапартійність та під-
тримки різних сил на позачергових виборах (Партія 
регіонів, Наша Україна, Блок Литвина тощо), він ско-
ріше підтримує Партію регіонів, ніж «помаранчеві» 
сили.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
«ЦЕНТР — РЕГІОН»

Чернігівщина на входить до переліку облас-
тей, де спостерігається відвертий конфлікт по лінії 
«Київ — регіон». Незважаючи на те, що керівництво 
області представляють сили, що перебувають на 
загальнонаціональному рівні в опозиції до урядової 
коаліції.

Візит до області прем’єр-міністра Віктора Яну-
ковича в лютому 2007 р., як і передбачалося, не 
спричинив критику чи звільнення «помаранчевого» 
губернатора. Навпаки, позиції Миколи Лаврика після 
цього зміцніли.

Протягом минулого року Президент України 
Віктор Ющенко здійснив одну робочу поїздку до Чер-
нігівської області.

Після формування уряду Януковича Чернігівщина 
стала певним чином опозиційною до центральних 
органів влади областю. Це стало причиною для чер-
гових розмов про зміну голови ОДА. Водночас варто 
зазначити, що відкритих конфліктів по прем’єрській 
лінії влади та пропрезидентським керівництвом об-
ласті протягом минулого року не спостерігалося.

Хто на Чернігівщині є владою, а хто — опозицією? 
Відповідь на це запитання не можна дати однозначно. 
Сили, що представляють опозицію на загальнодер-

жавному рівні, представляють в області владу та дуже 
обережні у висловлюваннях щодо уряду. З іншого 
боку, Партія регіонів не має достатньо го впливу на 
реальну владу в області, але, зважаючи на свій статус 
на загальнодержавному рівні, не може називати себе 
опозиційною. Між цими двома таборами не спосте-
рігається відкритого конфлікту на рівні Чернігівської 
області.

Чернігівщина не представлена у Верховній Раді V-го 
скликання великою кількістю депутатів. Найбільше їх 
було обрано за списком БЮТ — Олег Ляшко, Микола 
Куровський та Володимир Ткаченко. Останній був 
головою обласної організації партії «Батьківщина» 
та куратором Чернігівської області від БЮТ. Але в бе-
резні 2007 р. Ткаченко перейшов до коаліції «Націо-
нальної єдності», після чого був виключений з партії. 
Очевидно, найбільший вплив на діяльність фракцій 
БЮТ на Чернігівщині матиме Олег Ляшко. Він очолю-
вав штаб БЮТ на Чернігівщині під час завершального 
етапу виборчої кампанії весни-2006. 

До складу фракції Партії регіонів входять черні-
гівці Григорій Маньковський та Сергій Андрос. Ця 
політична сила працює більш злагоджено та без від-
критих конфліктів між своїми представниками. Вплив 
народних депутатів від ПР на місцеві осередки партій 
є прямим, адже голова обласної організації партії — 
народний депутат.

Міністр транспорту та зв’язку України Микола 
Рудьковський до цього працював на посаді Чернігівсь-
кого міського голови та очолював обласний комітет 
СПУ. Його вплив на область не обмежується партій-
ною лінією, але вже не є таким беззаперечним, як 
до його відмови від посади мера Чернігова у травні 
2006 р.

Загалом про якийсь відчутний вплив, а тим 
більше тиск столиці на події в області говорити не 
доводиться. Вплив на внутрішні процеси по партій-
ній лінії залежить від типу роботи самих політичних 
партій. Вплив на владу відбувається в рамках тих чи 
інших програм та специфіки роботи. Вплив на бізнес 
пов’язаний насамперед з економічними зв’язками.

Приймальні народних депутатів України в області 
створені і функціонують в основному на основі офісів 
партій, до яких вони входять. Крім згаданих нардепів, 
свою приймальню в Чернігові має Анатолій Шкріб ляк 
(«Наша Україна» — ПППУ), який певний час був кура-
тором Чернігівської області в НУ та вважається одним 
із власників Чернігівської ТЕЦ та спонсорів виборчої 
кампанії міського голови О. Соколова. 

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ

На нинішньому етапі свого розвитку чернігівський 
політикум переживає процес переформатування 
впливу, як усередині елітних груп, так і між самими 
політичними силами регіону. 

Після виборів 2006 р. політичні еліти на Чернігів-
щині значно оновилися: на передових позиціях міс-
цевої влади з’явилося багато нових гравців.

На обласному рівні це пов’язано з результа-
тами виборів на пропорційній основі та перемозі на 
них Блоку Юлії Тимошенко. Так, обласну раду очо-
лила Наталія Романова, яка прийшла в політику з 
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«третьо го сектору». Відповідно, вона почала відігра-
вати активну роль в обласному політикумі.

У той же час обласну адміністрацію вже півтора 
роки очолює Микола Лаврик. Він привів на ряд керів-
них посад в ОДА представників своєї команди, з 
якими працював ще на посаді голови Сумської ОДА. 
Зокрема, це заступник з фінансово-економічних та 
соціальних питань Наталія Білоус, керівник управ-
ління інформації та зв’язків з громадськістю Олег 
Медуниця. Цей факт не був позитивно сприйнятий 
частиною місцевої політичної еліти. Водночас робота 
Лаврика оцінюється неоднозначно, хоча переважно 
позитивно, ніж навпаки.

На рівні міста Чернігова оновлення еліти пов’я-
зане передусім з перемогою на березневих виборах 
міського голови соціаліста Миколи Рудьковського. 
Багато людей, які працювали з ним в команді та пе-
ребували в тіні лідера СПУ, вийшли на новий рівень 
публічності в місті. Насамперед це секретар місь-
кради Віталій Голець, а також лідери команди СПУ в 
місті — Микола Скок, Артем Стах, Ірина Соломаха, 
Дмитро Попов, Вадим Антошин та ін. Водночас не 
можна відзначити, що «зрада» Рудьковського та ряд 
непопулярних кроків, що асоціюються у громадсь-
кості з соціалістами (підвищення тарифів та плати за 
проїзд в міському транспорті) значно послабили по-
зиції цієї політичної сили та її лідерів. Говорячи про 
політичну еліту області, не можна не згадати пред-
ставника СПУ Володимира Тандуру, який вже більше 
двох років обіймає посаду заступника голови ОДА з 
гуманітарних питань. 

Одна з основних проблем політичної сили, 
що отримала найбільшу підтримку виборців у бе-
резні, — відсутність в її рядах достатньої кількості 
лідерів, яких хоча б умовно можна було б віднести 
до місцевих еліт. Фракції БЮТ в обласній та міській 
радах очолюють люди немолодого віку (відповідно 
Анатолій Богуш та Світлана Глущенок), а значна 
частина депутатів цих рад більше належать до еко-
номічних чи бізнесових, а не політичних еліт міста 
та області. Ще більше для БЮТ ситуація погірши-
лася після того, як їхній лідер в області, депутат 
ВРУ Володимир Ткаченко приєднався до складу 
парламентської більшості. Дефіцит партійних кад-
рів та лідерів став явним. Сергій Вітренко — кан-
дидат на посаду міського голови на позачергових 
виборах від БЮТ — посів друге місце, але отримав 
підтримку чернігівців втричі меншу, ніж проголо-
сувало за БЮТ за півроку до того. Не виключно, 
що після цього політична кар’єра стане пріори-
тетною для Сергія Вітренка. У цьому випадку він 
претендуватиме на провідні позиції в БЮТ на Чер-
нігівщині.

До політичної еліти області також можна віднести 
і лідерів Партії регіонів. На обласному рівні це народ-
ний депутат України Григорій Маньковський, голова 
фракції ПР в облраді Петро Шаповал та ректор од-
ного з навчальних закладів Анатолій Мельник. Після 
виборів 2006 р. важливе місце в міській політиці по-
сідають Володимир Вінниченко (голова фракції в 
міськраді) та Олег Шеремет (координатор створеної 
в міськраді коаліції).

Представники середовища «Нашої України», хоч 
і пройшли серйозну трансформацію та внутрішні 

зміни протягом 2005 — середини 2006 р. (відставка 
голови ОДА Владислава Атрошенка, внутрішні кон-
флікти тощо), але зберегли вплив на владу та міс-
цеву політику. Голова обласної організації НСНУ Олег 
Обушний хоч і привів до облради відносно невелику 
кількість депутатів (12), але в результаті домовленос-
тей з БЮТ зміг стати заступником голови облради. 
Зберегли свої посади Володимир Приходько (ке-
рівник апарату ОДА), Володимир Француз (голова 
Козелецької РДА) та інші представники НСНУ в райо-
нах. Водночас керівництво партії продемонструвало 
нетерпимість до внутрішньої опозиції. Так, зі списку 
до облради, а пізніше з лав партії було виключено 
відомого бізнесмена та політика Сергія Кнуренка, а 
перший голова обласної організації партії В. Атро-
шенко втратив вплив на внутрішні процеси в НСНУ.

Представники правих партій та активні учасники 
боротьби за незалежність 1991 р. хоч і не відіграють 
активної ролі в політичних процесах області, але є до-
сить відомими та авторитетними у регіоні. Серед них 
варто відзначити Володимира Ступака (голова УНП, 
депутат Чернігівської міськради) та Віктора Лобазова 
(голова НРУ, депутат облради, почесний громадянин 
міста Прилуки).

Їхні ідеологічні противники з лівого флангу є більш 
потужними з огляду на результати виборів. Серед них 
найбільш яскравими представниками є лідери КПУ 
Володимир Лещенко та ПСПУ Іван Донець.

Говорячи про представників регіональних еліт, 
не можна не згадати Миколу Бутка — колишнього 
голову ОДА, радника Президента України. Його 
прізвище найчастіше називають, коли говорять про 
можливе звільнення губернатора (як Владислава 
Атрошенка, так і Миколу Лаврика) як найбільш віро-
гідного наступника. Також варто назвати Чернігівсь-
кого міського голову Олександра Соколова, який 
після програшу Миколі Рудьковському на півроку 
зник з інформаційного поля Чернігова, але під гас-
лом «Я повертаюся» виграв позачергові вибори у 
листопаді. Згідно з результатом одного з експертних 
опитувань, що проводилося в області, Олександра 
Соколова було визнано найуспішнішим політиком 
Чернігівщини 2006 р.

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

Станом на 1 лютого 2007 р. управлінням юстиції 
в області зареєстровано 118 обласних організацій 
політичних партій з 138, що існують в Україні, та 350 
обласних громадських організацій. 

Кількість членів найбільш впливових обласних 
партійних організацій, за інформацією управління 
з питань внутрішньої політики ОДА, районних дер-
жавних адміністрацій, а також на підставі заяв їхніх 
лідерів, становить: ПП ВО «Батьківщина» — більше 
15 400 тис., Народної партії України — 12 тис., Пар-
тії регіонів — близько 11 тис. осіб, «Народного со-
юзу “Наша Україна”» — 8,6 тис., Соціалістичної пар-
тії України (СПУ) — 5,5 тис., УНП — близько 5 тис., 
КПУ — більше 2 тис. осіб.

Протягом поточного року найбільш помітними 
в суспільно-політичному житті області були обласні 
організації ВО «Батьківщина», СПУ, Партія регіонів 
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та НСНУ. Вони ведуть активну діяльність у представ-
ницькій владі, постійно представлені в медійному 
просторі, їхні представники коментують найважли-
віші події загальнонаціонального та регіонального 
значення. Саме ці партії як на регіональному, так і на-
ціональному рівнях мають сильних та авторитетних 
лідерів, розгалужену партійну структуру, фінансову 
підтримку та представництво в органах влади.

Також значну активність у регіоні проявляють ліві 
(КПУ та ПСПУ) та праві (УНП) партії. Вони часто від-
стоюють протилежні ідеологічні позиції (мова, НАТО 
тощо), але проводили і спільні акції протесту проти 
підвищення тарифів.

Партія зелених України, яка не представлена в 
Парламенті та фактично не має депутатів у місцевих 
радах Чернігівщини, бере участь у політичних про-
цесах у регіоні і є найбільш активною партією, серед 
тих, що програли вибори на Чернігівщині.

Інші ж партії, за умови відсутності консолідованої 
політики центральних партійних організацій, на міс-
цевому рівні підтримували різні рішення, які узгоджу-
валися з їхніми особистими або бізнес-інтересами, 
та відповідно, вступали у різні ситуативні коаліції.

Прийняття Верховною Радою України Закону 
України «Про імперативний мандат у місцевих ра-
дах» особливо не вплинуло на політичну ситуацію на 
Чернігівщині. За рік після виборів в області фактично 
не було зафіксовано фактів зміни фракцій депута-
тами місцевих рад. Зокрема, в Чернігівсь кій облас-
ній та міській радах таких ситуацій не було взагалі. 
У перспекти ві можна говорити, що запровадження 
імперативного мандата дисциплінує великі фракції, 
передусім БЮТ.

У лютому 2007 р. у місцевих радах Чернігівської 
області відбулося об’єднання фракцій БЮТ та «Нашої 
України». У цей час на Чернігівщині пройшла «хвиля 
коаліцій» — крім згаданого об’єднання Партії регіо-
нів, КПУ та СПУ підписали угоди про співпрацю та ко-
ординацію в місцевих радах міста та області, а в Чер-
нігівській міськраді було утворено депутатсь ке об’єд-
нання у складі Партії регіонів, СПУ, КПУ та «Віче».

Загалом про надзвичайну активність місцевих 
осередків політичних партій говорити не доводиться. 
Передусім це пов’язано з недостатнім рівнем пу-
блічності в їхній роботі. Політичні партії в основному 
проводили акції, що були пов’язані з загальнодер-
жавними подіями або були реакцією на певні місцеві 
події. Найбільш показовим є питання підвищення та-
рифів. 

Конфліктом кількох політичних сил та їхніх ідеоло-
гій можна назвати протистояння, що вже майже рік 
триває під стінами Катерининської церкви.

Навесні 2006 р. голова Чернігівської ОДА Микола 
Лаврик підписав розпорядження про передачу Кате-
рининської церкви у користування громаді віруючих 
УПЦ Київського патріархату. До того в приміщенні 
церкви розташовувався художній музей. Рішення не 
виконано і до цього часу. 

Наприкінці квітня біля стін церкви свої намети 
розташували прихильники ПСПУ, Партії регіонів, СПУ 
та КПУ. Там знаходяться віруючі УПЦ Московського 
патріархату. Вони протестують проти рішення Лав-
рика, блокують входи до церкви і заявляють, що не 
допустять передачі церкви «невірним». Апогею кон-

флікт досяг у день, коли до Чернігова привозили 
мощі святої Варвари. Їх зустрічали віруючі УПЦ (КП), і 
коли вони проходили повз Катерининську церкву, їхні 
опоненти кричали «анафема». 

Суди вже протягом тривалого часу не прийма-
ють рішення про законність розпорядження голови 
ОДА. Першим звернувся до суду громадянин України 
Микола Рудьковський, який поскаржився, що своїм 
рішенням губернатор порушив його право ходити до 
музею. 

У цій ситуації влада бездіяльна. Протягом року 
жоден представник ОДА не зробив офіційної заяви 
для того, щоб пояснити свою позицію. Мовчить і 
сам Лаврик. Досі біля церкви стоять намети ПСПУ та 
УПЦ (МП). У приміщенні заблоковані цінні історичні 
експонати з експозиції музею, частина з яких, оче-
видно, вже пошкоджена. 

Події біля Катерининської церкви сміливо можна 
називати «протистоянням року».

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА

За рівнем соціально-економічного розвитку Чер-
нігівська область посідає одне з останніх місць у за-
гальноукраїнському рейтингу. У зв’язку з цим зрозу-
міло, що органи державної влади в регіоні основ ну 
увагу звертали на залучення в регіон зовнішніх кош-
тів (державні субвенції та інвестиції бізнесу) для ви-
рішення основних проблем області. 

Основні заходи та програми, що втілювалися об-
ласною адміністрацією, чітко пов’язані з державними 
програмами та їхньою реалізацією на Чернігівщині. 
Відповідна ситуація і на рівні РДА (програми та за-
ходи, затверджені ОДА). Серед них варто виділити 
такі позитивні моменти:

• Виділення у значно більших розмірах коштів на 
дорожнє будівництво та будівництво першої 
частини ділянки автошляху «Київ — Москва», що 
проходить по території області. Слід також зазна-
чити, що цього року керівництву облдержадміні-
страції вдалося знайти спільну мову з нинішнім 
урядом з питання виділення коштів на добудову 
цієї автостради до кордону області.

• Побудовано за кошти державного бюджету центр 
соціально-психологічної допомоги та обласний 
соціальний центр матері та дитини «Батьки й ди-
тина разом».

• Середня школа: збільшено рівень комп’ютери-
зації шкіл регіону та забезпечення їх шкільними 
автобусами (за цими показниками область пере-
вищила загальноукраїнські показники).

• Залучення коштів державного бюджету до будів-
ництва прикордонної інфраструктури.

• Інші питання гуманітарної та соціально-еконо-
мічних сфер. За минулий рік рівень безробіття 
в області зменшився на 3,4 %; рівень вироб-
ництва зріс. Зросли обсяги іноземних інвести-
цій. Середньо місячна заробітна плата у 2006 р. 
зросла на 31 %. Прийнято обласну програму 
забезпечення житлом працівників гуманітарної 
сфери.
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Значну увагу обласна влада приділяла виведенню 
з тіньового обороту ринку лісових ресурсів (одні з 
найбільших в області). 

Одним із досягнень місцевої влади стало подо-
лання кризи навколо селища Ладан Прилуцького 
району. Жителі цього населеного пункту у результаті 
прийняття певних управлінських рішень отримали 
тепло у власні оселі, якого в них не було декілька 
років.

Значну увагу органи державної влади на Черні-
гівщині почали приділяти питанням європейської та 
євроатлантичної інтеграції. На початку 2007 р. було 
розроблено комплексну програму на рік, з чітким 
плануванням заходів на території всієї області. Пози-
тивним моментом є те, що ОДА почала залучати до 
цього процесу представників громадських організа-
цій та відійшла від роботи «виключно для галочки».

Недостатні, повноваження та відсутність фінансо-
вої самостійності органів місцевого самоврядування 
не дають їм можливості здійснювати системні зміни 
на місцевому рівні. Те ж саме можна говорити і про 
фінансову спроможність представницьких органів 
територіальних громад.

Єдине , що реально впливають місцеві ради — 
продаж і оренда земельних ділянок. Саме цим про-
блемам присвячено більшість питань, що виноси-
лися на розгляд сесій.

Серед інших проблем, на які звертали увагу орга ни 
місцевого самоврядування, дуже гостро постало пи-
тання тарифів на комунальні послуги. Влітку 2006 р. їх 
підвищено в 3,5 рази, що викликало акції протесту та 
громадське обурення. 

Міська рада призначила комісію з перевірки еко-
номічної обґрунтованості такого рішення, але ре-
зультатів її роботи громадськість не побачила й досі. 
Темі тарифів було присвячено багато заходів та про-
позицій з боку влади та політичних сил. Варто зазна-
чити, що більшість з них стосувалася можливостей 
знизити тариф, але мало хто говорив про системні 
зміни в житлово-комунальному господарстві, жит-
тєво необхідні в сьогоднішній ситуації. 

На початку 2007 р. міська влада знизила тарифи на 
послуги ЖКГ на 10 % та продовжила роботу комісії.

Значне обурення жителів обласного центру ви-
кликало і підвищення вдвічі цін на проїзд у міському 
транспорті та на проїзні квитки в тролейбусах. Ця 
проблема теж неодноразово обговорювалася у сті-
нах міськради, але поки що безрезультатно. 

Неодноразово місцеві ради піднімали питання, 
що абсолютно не належать до їхньої компетенції. 
Рішення із закликами пришвидшити процес фор-
мування «помаранчевої коаліції» у Верховній раді, 
спроби оголосити Чернігів «територією без НАТО» та 
надати російській мові статусу регіональної в облас-
ному центрі, звернення до центральних органів дер-
жавної влади щодо цін на енергоносії, вступу України 
в НАТО — це далеко не повний перелік питань, які по-
рушували місцеві ради Чернігівщини протягом року 
після виборів.

Говорячи про проблеми, на які звертала увагу міс-
цева влада протягом року після виборів, не можна не 
сказати про те, що значна частина експертів назвала 
рік, що минув, «роком конфліктів та бездіяльності» 
влади. Політолог Віктор Вінниченко під час одного з 

заходів сказав, що «Чернігівщина втратила обличчя 
влади».

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

Аналізуючи офіційні відомості про стан роботи 
публічної влади щодо звернень громадян, варто від-
мітити певні недоліки. 

По-перше, це формальне ставлення посадових 
осіб до розгляду звернень, допущення фактів без-
підставної тяганини та зволікання при вирішенні по-
рушених у зверненнях питань, а також порушення 
строків відповіді за результатами звернень. Мали 
місце таки факти, коли на місцях звернення взагалі 
знімалися з контролю до остаточного вирішення по-
рушених у них питань. 

Однією з найважливіших характеристик відкри-
тості влади та її здатності вести публічний діалог із 
громадськістю є функціонування різноманітних до-
радчих та консультативних рад.

Слід відзначити, що у цьому напрямку ведеться 
скоріше імітація діалогу, ніж конструктивна спів-
праця. Відповідні ради створюються або за вказів-
кою чи директивою з Києва, або з огляду на амбіції 
певних посадовців.

Характерним прикладом було створення консуль-
таційної ради при Чернігівській обласній державній 
адміністрації. Під час однієї з традиційних колегій 
учасників просто поінформували, що такий орган 
створюється та ознайомили з його складом. Вияви-
лося, що до дорадчої ради увійшли 25 представни-
ків різних організацій, які є абсолютно невідомими 
представникам «третього сектору».

Така ж доля спіткала і всі інші громадські ради, 
що створювалися органами влади без попередніх 
консультацій та обговорень із представниками гро-
мадськості.

Водночас можна говорити про більш-менш 
успішне функціонування громадської ради при об-
ласному УМВС України, до якої входять найбільш ак-
тивні правозахисні НУО.

Також як позитивну ініціативу можна розцінювати 
процес створення Громадської ради Чернігова. На-
разі відповідний процес триває, і поки невідомо, при 
кому формально такий орган буде створений, його 
склад та реальні вплив і повноваження. Але бажання 
міського голови працювати в цьому напрямку з гро-
мадськістю є.

Протягом минулого року покращилася інфор-
маційна робота деяких органів влади — ОДА, Чер-
нігівської міської та обласної рад. Було створено 
та презентовано інформаційний сайт останньої, 
на якому можна ознайомитися з усіма рішеннями 
та деякими їх проектами, коментарями, заявами 
тощо. Журналістам достатньо просто отримати 
необхідну інформацію про роботу цих органів 
влади. 

Але інформаційну політику органів влади на Чер-
нігівщині не можна назвати досконалою. Зокрема, 
обласною радою та адміністрацією часто не анонсу-
ються події, що відбуваються за межами Чернігова, а 
прес-тури журналістів організовуються рідко (пере-
важно в них беруть участь лише комунальні ЗМІ). 
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Згідно з результатами дослідження ЧММГО «Чер-
нігівський монітор», у Чернігівській міській раді діє 
принцип «вибіркового» запрошення на заходи пред-
ставників ЗМІ (очевидно, з огляду на прихильність). 
Також організація критикує облраду за неповні па-
кети матеріалів, які перед сесіями отримують пред-
ставники деяких ЗМІ.

Менш позитивно виглядає ситуація в інших орга-
нах влади (особливо у силових відомствах) та в ра-
йонних центрах області. Тут уже дуже рідко можна 
говорити про тенденції до підвищення «відкритості» 
влади. Скоріше навпаки, варто говорити про куль-
туру «закритості».

Показовим у питанні відкритості влади став кон-
флікт, який протягом довгого часу не вирішувався і 
був пов’язаний з обласним академічним музично-
драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка. 

3 липня минулого року біля приміщення облдер-
жадміністрації були встановлені намети групи твор-
чого колективу обласного драмтеатру, що є членами 
незалежної місцевої профспілки. Вони розпочали 
безстрокове голодування на знак протесту проти дій 
генерального директору театру, який, на їхню думку, 
використовував незаконні методи для боротьби з 
профспілкою, що ставила йому вимоги та критику-
вала його. Протестувальники вимагали поновити на 
роботі останнього звільненого режисера, припинити 
займатися приписками та корупцією в культурі та 
мистецтві, а також припинити практику, коли одна 
особа обіймає в театрі дві посади — генерального 
директора і художнього керівника.

Протягом майже трьох місяців стояли намети, 
збиралися підписи за звільнення директора, відбу-
лося кілька судів, які поновили звільненого режисера 
на роботі, скасували ряд незаконних доган, винесе-
них директором, а також не визнали ці дії страйком 
та ще й відмовили у моральному та матеріальному 
відшкодуванні керівнику театру. А обласна влада, до 
комунальної власності якої належить театр, протя-
гом цього часу нібито щось робила, чого, щоправда, 
помітно не було. Провела «для галочки» конкурс на 
одну вже посаду генерального директора і, незважа-
ючи на рішення судів, матеріали перевірки КРУ, яке 
знайшло доволі багато порушень у господарській ді-
яльності директора, знову ж підписала контракт ще 
на 5 років зі старим директором, хоча фактично всі 
обіцяли на прийомах страйкуючим, що такого ніколи 
не буде.

А розділення однієї посади на дві вважали своєю 
найголовнішою перемогою. У цей час протестуваль-
ники вийшли на роботу, директор продовжував пода-
вати позови до різних судів з різних приводів, знову 
пішли догани, профспілки не визнали і не долучили, 
незважаючи на їхні чисельні звернення, до прийняття 
колективного договору. І тут, коли представники ЗМІ 
знову почали піднімати цю тему, особливо в прямому 
ефірі міського телебачення, губернатор заявив, що 
контракт з директором буде розірвано.

Після того пройшло ще понад три місяці, а про 
театр раптом усі забули. Хоча якийсь позов до 
господарського суду було подано, але не на розір-
вання контракту, а для того, аби суд встановив, 
чи можна платити такі великі гроші директору та 
його заступникам, якщо в місяць буває не більше 

чо тирьох вистав, а за рік відбулася лише одна 
прем’єра. Правда, варто зауважити, що людина, 
яка це зробила, вже не працює начальником управ-
ління культури. А актори продовжують боротьбу 
вже через органи прокуратури, суд, управління 
праці тощо, абсолютно не довіряючи керівникам 
обласної влади.

КОРУПЦІЯ

У питанні боротьби з корупцією Чернігівщина 
явно пасе задніх, тим більше що минулого року, на 
думку влади, ще погіршився стан виявлення зло-
чинів у пріоритетних галузях економіки. Протягом 
минулого року правоохоронці викрили менше тисячі 
злочинів економічної спрямованості, з яких менше 
40 належать до особливо важких і 267 тяжких, хоча 
поточного року вже викрито близько 300 злочинів, з 
яких 12 є особливо тяжкими.

Минулого року викрито лише 38 фактів 
хабарницт ва та лише одного хабарника було 
заарешто вано. З розглянутих судами криміналь-
них справ до різних термінів покарання з іспитовим 
терміном засудження 8 хабарників, ще 4 відбулися 
штрафами. Поточного року обласною прокуратурою 
викриті лише 11 фактів хабарництва. Складається 
враження, що до рук правоохоронців попадають 
лише зовсім нахабні хабарники або новачки, адже 
якщо потрібно вирішити якесь серйозне питання, то 
завжди знайдуться знавці, які скажуть, скільки по-
трібно дати, і від кого мають передаватися гроші, аби 
правоохоронці не спіймали «на гарячому».

Спецпідрозділи з боротьби з організованою зло-
чинністю та з боротьби з економічною злочинністю 
працюють скоріше для галочки, думаючи тільки про 
те, аби значно не погіршити минулорічні показники. 
Поточного року жодного економічного злочину не ви-
явлено в семи районах області, а у спецпідрозділі по 
боротьбі з економічною злочинністю УМВС області 
взагалі відсутні будь-які оперативні напрацювання у 
сфері приватизації, земельних відносин, фінансово-
кредитній системі. 

І хоча попередній керівник УМВС області звіль-
нив більшість керівників та співробітників районних 
УБОЗ, очевидно, що нові кадрові призначення теж не 
дуже вражаючі, або, що більше схоже на правду, ко-
рупція повністю зрослася з місцевими владними та 
бізнесово-політичними елітами.

Новгород-Сіверською митницею у минулому році 
факти контрабанди товарів взагалі не виявлялися, а 
поточного року такі справи взагалі не порушувалися і 
Чернігівською митницею.

Протягом поточного року органами податкової 
міліції області викрито 52 злочини, з яких 18 — ухи-
лення від сплати податків, що свідчить про неефек-
тивну роботу податківців, адже податкова заборго-
ваність зі сплати податку на додану вартість зали-
шається для області досить значною і на сьогодні 
становить більше 32 млн грн.

Минулого року Управління СБУ порушило 12 кри-
мінальних справ у сфері економіки, органи прокура-
тури — понад 200 кримінальних справ, до різних ви-
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дів відповідальності притягнуто майже тисячу поса-
дових осіб, за прокурорського втручання відшкодо-
вано майже 25 млн грн. Дані за поточний рік: 86 кри-
мінальних справ, притягнуто до відповідальності 
567 посадових осіб, відшкодовано понад 15 млн грн.

За рік роботи місцевих рад, особливо на прикладі 
Чернігівської міської ради, можна говорити, що ве-
лика кількість депутатів прийшли в органи місцевого 
самоврядування лише для того, щоб мати ширший 
доступ до розподілу землі. Нерідко вони лобіюють у 
радах власні інтереси або інтереси інших фінансових 
груп. Неодноразово це виливалося в публічні супе-
речки та взаємні звинувачення у «дерибані» землі. 
Цей фактор значно послаблює авторитет та довіру 
до інституцій місцевого самоврядування як таких в 
очах виборців.

Ряд експертів та політиків відзначають, що про-
тягом останнього року свого апогею досяг «чорний 
ринок землі». 

Певним проривом у регулюванні ринку земельних 
відносин могло стати розпорядження голови ОДА 
про обов’язковий конкурсний продаж земельних ді-
лянок, але більшість органів місцевого самовряду-
вання територіальних громад не поспішають його 
виконувати. Не сприяє цьому і відсутність необхідної 
законодавчої бази.

Можемо констатувати, що за останні два роки ко-
рупція у Чернігівській області суттєво не зменшилася 
ні по вертикалі, ні по горизонталі. Вона потроху втра-
чає суто монетаристські прояви, стаючи стабільною 
системою в усіх ланках сфери управління, частиною 
суспільних і політичних інститутів. Причини цього, на 
нашу думку, такі: 

• політичне небажання здійснювати серйозні 
структурні реформи в державі (освіта, медицина, 
правоохоронні органи, державні закупівлі), що, 
безперечно впливає на регіональне становище 
цієї проблеми;

• відсутність бачення (лише бажання бачити) в об-
ласного керівництва впровадження регіональних 
кроків для запобігання таких явищ (прозорість 
складання бюджетів, відсутність публічних річних 
звітів управлінь та відділів державної адміністра-
ції, відсутність механізмів е-врядування), що в 
кінцевому результаті впливає на ступінь довіри 
до влади загалом;

• збільшення прихованої корупції через систему 
«відкатів» на державні та інші замовлення, ку-
півля певних товарів чи замовлень, відсоток яких, 
за нашими даними, становить близько 10 % від 
суми замовлення.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Здійснення правосуддя є однією з найбільших 
проблем. 

Відповідно до статистики звернень до громадсь-
ких приймалень правозахисних організацій, біль-
шість випадків становлять звернення громадян у 
справах, де виникали проблеми з дотриманням 
права на справедливий суд.

Аналіз даних у справах засвідчив, що найчастіше 
порушувалися такі права: право власності, право на 
справедливий суд, право на працю. У деяких випад-
ках щодо однієї особи спостерігалося порушення як 
мінімум двох прав, і одне з них обов’язково стосува-
лося права на справедливий суд.

Згідно з результатами річного звіту про дотри-
мання прав людини, підготовленого громадською 
організацією «М’АРТ», суди посідають перше місце в 
рейтингу державних установ, на які скаржились гро-
мадяни.

Важливо додати, що найбільшою проблемою 
щодо здійснення правосуддя залишається невико-
нання рішення суду. У багатьох випадках проблему 
допомагає вирішити якісна юридична консультація. 
Втім, далеко не всі мешканці області можуть її отри-
мати, передусім через неможливість оплатити юри-
дичні послуги.

Загалом, громадяни мало вірять у справедливе 
правосуддя та рівність перед законом. Згідно з ре-
зультатами соціологічного дослідження, 47 % меш-
канців обласного центру переконані, що рівності 
громадян перед законом взагалі не існує. У тому, що 
вона є, переконані лише 2 % опитаних. Відповідно 
13 та 21 % вважають, що вона частково існує, або 
скоріше не існує. 

ВИСНОВКИ

Отже, якщо говорити про владу та політику на 
Чернігівщині, то слід відзначити відсутність відвертих 
протистоянь як між політичними силами, так і між гіл-
ками влади. У міських радах зникла монополія голів 
та їхнє домінування над депутатами (це підтверджує 
зняття депутатами Ніжинської міської ради з посади 
голови (Михайла Приходька), який потім поновився 

через суд), а також перманентне протистояння Олек-
сандра Соколова з депутатським корпусом в Черні-
гівській міській раді). Влада намагалася порушувати 
безліч тем, але її діяльності бракує системності та 
стратегії розвитку регіону. Політичні еліти Чернігів-
щини пережили процес «омолодження», який оче-
видно триватиме і надалі. 
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процесу формування та реалізації місцевої полі-
тики. 

Водночас не можна не відзначити певний прогрес 
у діяльності НУО міста, спрямованих на посилення 
їхнього впливу на процеси в області. Вони більш ак-
тивно та професійно використовували традиційні на-
прямки та методи діяльності:

• моніторинг передвиборчих кампаній (березень та 
листопад), контроль за дотриманням законності, 
сприяння організації виборів;

• проведення інформаційних кампаній. Як пози-
тивний фактор варто відзначити налагодження 
співпраці найбільш дієвих громадських організа-
цій з деякими місцевими ЗМІ;

• проведення публічних заходів;
• реалізація кампаній лобіювання та впливу на 

владу. Організації почали звертатися до органів 
влади та посадових осіб з відкритими звернен-
нями та офіційними запитами. У свою чергу, це 
підвищувало відкритість органів влади, але часто 
й ігнорувалося нею.

• моніторингові програми. Спектр суб’єктів та на-
прямків моніторингу значно розширився (органи 
публічної влади, окремі програми та напрямки, 
посадові особи, правоохоронні структури, до-
тримання прав людини, ЗМІ тощо). Крім того, 
порівняно з попереднім періодом вдосконалився 
інструментарій моніторингу та оприлюднення 
його результатів;

• акції «неактивного» протесту (заяви, звернення, 
інформаційні заходи з критикою окремих дій чи 
рішень влади);

• проведення експертних та соціологічних дослі-
джень, вивчення громадської думки, підготовка 
експертних доповідей та аналітичних матеріалів 
тощо.

Слід відзначити, що завдяки успішним проектам 
громадських організацій діяльність органів влади 
стала більш публічною, а мешканці області — більш 
поінформованими про її роботу. Саме представники 
«третього сектору» найбільш повно, послідовно та 
успішно висвітлювали на сторінках місцевих ЗМІ 
основні події громадсько-політичного життя області. 
Можна припускати, що саме це було найбільш ефек-
тивним впливом НУО на процеси в області та ухва-
лення рішень. 

Протягом минулого року підвищився експертний 
рівень місцевих НУО та якість доповідей, звітів та ін-
формаційно-аналітичних матеріалів, що готували та 
оприлюднювали представники сектору. 

Згідно з експертним опитуванням, яке у Черні-
гівсь кій області проводив Поліський фонд міжнарод-
них та регіональних досліджень, 40 % респондентів 
найбільш впливовою громадською організацією об-
ласті назвали Громадянську мережу ОПОРА. Саме 
ця організація вела найбільш стабільну, активну та 
публічну діяльність в напрямках громадського конт-
ролю, впливу на владу та політичні сили, процеси 
ухвалення рішень.

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ 

Протягом останнього року на Чернігівщині значно 
покращився рівень діалогу та співпраці влади та гро-
мадськості. Але це не можна назвати цілеспрямова-
ним процесом місцевої влади щодо залучення гро-
мади до вироблення та реалізації політики. Скоріше, 
це було прагнення окремих керівників, про що свід-
чить відсутність чіткої стратегії та систематичності. 

З іншого боку, серед місцевих НУО є небагато 
розвинених і потужних організацій, які одним із осно-
вних своїх завдань бачать вплив на владу та політичні 
процеси в регіоні. Цьому не сприяє і певна внутрішня 
конфліктність та конкуренція в самому «третьому 
секторі» Чернігівщини. На місцевому рівні протягом 
минулого року можна назвати тільки кілька коаліцій-
них проектів НУО в напрямі advoсaсy.

Місцеві осередки політичних партій практично 
не роблять кроків для поглиблення співпраці з гро-
мадськими організаціями для забезпечення інфор-
мування громадськості про певні ініціативи та діяль-
ність партійних фракцій. Практично не проводяться 
консультації з громадськими організаціями стосовно 
вироблення муніципальної політики, реалізації за-
тверджених програм, реформування місцевого са-
моврядування тощо. А ті спільні заходи, які все ж 
таки відбуваються, мають швидше декларативний 
характер. Співпраця між секторами (політичним та 
громадським) фактично відсутня. 

За рік роботи місцеві ради на Чернігівщині не 
створили механізмів, які сприяли б активній участі 
громадськості у місцевому самоврядуванні та про-
цесі прийняття рішень. Чернігівська міська рада від-
хилила пропозицію Громадянської мережі ОПОРА 
прийняти положення про громадські слухання та 
місцеві ініціативи. На недостатньому рівні підтриму-
ються організації громадянського суспільства з міс-
цевих бюджетів.

Можна однозначно стверджувати, що громадська 
активність та інституційний розвиток НУО на Чернігів-
щині зосереджені в обласному центрі. У районах об-
ласті організації громадянського суспільства існують 
лише формально. Деякі з них (створені на базі або 
з допомогою Центрів соціальних служб для молоді) 
можуть реалізувати лише певні соціальні державні 
програми спільно з районними ЦССМ.

За даними управління з питань внутрішньої полі-
тики ОДА, в області зареєстровано або легалізовано 
шляхом повідомлення близько 1 150 громадських ор-
ганізацій. Більшість організацій діє лише на папері. 

Загалом, хоча протягом останнього року вплив 
організацій громадянського суспільства на органи 
влади і посилився, все одно він лишається незнач-
ним. Це пов’язано з двома взаємозалежними 
факто рами — нездатністю більшості організацій до 
системної роботи в цьому напрямку та небажанням 
(невмінням) влади залучати потенціал громади до 



323

Ч е р н і г і в с ь к а  о б л а с т ь

Вона має у своєму активі низку успішно проведе-
них кампаній та реалізованих проектів, проведених 
заходів та досліджень, інформаційних матеріалів та 
аналітичних досліджень. Представники ОПОРИ про-
водили моніторинг передвиборчих кампаній (у бе-
резні, а також більш потужну та активну моніторин-
гову програму під час позачергових виборів міського 
голови), просвіту виборців, моніторинг діяльності 
міської та обласної влад, гуманітарні проекти, полі-
тичні заяви та публічні заходи тощо. 

Досить сильними в області є правозахисні НУО. 
Центр «Доброчин» займається моніторингом 

роботи правоохоронних і силових органів. Органі-
зація має громадську приймальню та надає безко-
штовні юридичні консультації. Досить позитивною є 
ініціатива організації, пов’язана з наданням юридич-
ної допомоги затриманим відразу в відділах міліції. 
Має у своєму активі кілька виграних справ у судах. 

Крім того, організація була одним із ініціаторів 
створення громадської ради при обласному відділі 
УМВС у Чернігівській області. 

Чернігівський громадський комітет з захисту 
прав людини протягом минулого року пріоритетом 
у діяльності обрав моніторинг дотримання прав бі-
женців. Ця проблема є досить актуальною, адже Чер-
нігівська область межує з двома країнами — Росією 
та Білоруссю.

Організація «М’АРТ» працювала переважно в на-
прямку моніторингу дотримання прав дитини. 

Досить активну та системну роботу веде Центр 
«АХАЛАР». Організація реалізувала кілька інновацій-
них проектів стосовно співпраці «третього сектору» 
та бізнесу, соціального партнерства, соціальні та 
благодійні акції тощо.

У напрямку охорони здоров’я найбільш активно 
працюють організації «Ведіс», «АРАТТА», благодій-
ний центр «Шанс», Всеукраїнська мережа ЛЖВ 
(людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом) та інші. Діяль-
ність цих організацій є досить стабільною. Вони за-
ймаються профілактикою ВІЛ-СНІДу та іншими со-
ціальними проблемами суспільства. Діяльність цих 
організацій частково фінансується з місцевих бю-
джетів.

Поліський фонд міжнародних та регіональних 
досліджень займається експертними опитуван-
нями. В активі організації підготовка комплексного 
дослідження «Поліська аналітика» та серії опитувань 
експертів щодо європейської та євроатлантичної ін-
теграції. 

ЧММГО «Молодіжний інформаційний центр» 
позиціонує себе як журналістська організація. Дуже 
позитивним проектом організації було видання га-
зети «Вчасно», яка виходила двічі на тиждень про-
тягом листопада 2005 — червня 2006 р. Газету фі-
нансувало одразу кілька місцевих політичних сил і, 
очевидно, після березневих виборів 2006 р. цей про-
ект став їм нецікавим. Варто відзначити, що фінансу-
вання з кількох непов’язаних між собою джерел дало 
б змогу організації видавати справді незаангажовану 
інформаційну газету.

До позитивних досягнень організації варто також 
віднести підготовку кількох досліджень стосовно ін-
формаційної політики місцевої влади, програму ста-
жування студентів міста в органах місцевого само-

врядування та деякі інші програми. Організація здій-
снює моніторинг подій та розміщує інформацію про 
них на власному сайті «Чернігівський монітор».

Традиційно активно в напрямку захисту та про-
паганди українського працює «Просвіта». На Черні-
гівщині вона видає газету «Сіверщина», яка належить 
до впливових газет області.

Серед організацій, що працюють з молоддю, най-
більшою активністю та професійністю відзначається 
Центр прогресивної молоді «Апельсин». Органі-
зація створила молодіжний клуб «Альтернативний 
38-й», займається розвитком рок-культури, органі-
зовує концерти. Ініціативою Центру було створення в 
Чернігові Координаційної молодіжної ради.

Молодіжна організація «Молодь ХХІ століття» 
продовжувала традиційний для себе проект «Школа 
молодого політика», пов’язаний з навчанням моло-
дих громадських лідерів. Також організація займа-
лася стажуванням молоді в органах місцевого само-
врядування.

Загалом молодіжний рух на Чернігівщині пов’яза-
ний з великою кількістю організацій, які час від часу 
проводять заходи, але він не відзначається систем-
ністю (крім згаданих вище молодіжних організацій). 
Про більшість із них можна сказати, що вони неочі-
кувано виринають, проводять кілька заходів, а потім 
різко зникають. 

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ 
ТА ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО

Протягом року після виборів значно покращилася 
здатність НУО створювати інформаційні приводи. 
Ініціативи тих організацій, яким це вдавалося, висвіт-
лювалися ЗМІ та були помічені мешканцями міста.

Однією з найбільш помітних ініціатив було прове-
дення в Чернігові благодійного балу. Його ініціював 
центр «АХАЛАР» спільно з ОДА. Було проведено ви-
ставку картин, на яку запросили 100 найбагатших 
людей Чернігова. Гроші, виручені з виставки, були 
використані в благодійних цілях.

Не залишилася непоміченою активна громадська 
кампанія проти розміщення поблизу Чернігова радіо-
локаційної станції РЛС 19 Ж6. Її ініціатори — Партія 
Зелених України та Громадянська мережа ОПОРА — 
майже рік боролися з військовими та вимагали від 
влади заборонити введення в дію небезпечної стан-
ції. Результатом кампанії стало те, що спочатку війсь-
кові замінили РЛС 19 Ж 6 на більш безпечну П 18, а 
пізніше було прийнято рішення винести станцію да-
леко за межі міста. Отже, усі вимоги громадськості 
були виконані. Варто зауважити, що рішення при-
ймалося військовим керівництвом, яке взагалі дуже 
рідко звертає увагу на спротив громадськості.

Дуже позитивними є приклади, коли НУО області 
діяли консолідовано та демонстрували єдність сек-
тору. Так, перед початком однієї з сесій Чернігівської 
міської ради депутати прийняли рішення не пустити 
до сесійної зали чотирьох представників громадсь-
ких організацій, які подали заявки у встановленому 
законом порядку. Вже наступного дня 17 НУО міста 
розповсюдили заяву «Сесія міської ради — не ре-
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жимний об’єкт» і таким чином показали консолідо-
вану позицію та підтримку своїх колег. 

У такий самий спосіб активісти НУО та журналісти 
підтримали шеф-редактора Інтернет-видання «Ви-
сокий вал» Владислава Савенка. 14 лютого пред-
ставники правоохоронних органів заборонили йому 
фотографувати мітингувальників біля Катеринин-
ської церкви та вимагали стерти зроблені знімки. 
Журналіст був затриманий та більше півгодини про-
був у міському відділі міліції. Наступного дня було по-
ширено заяву з обуренням громадськості діями та 
бездіяльністю правоохоронних органів.

Важливими ініціативами громадськості є стиму-
лювання міської ради до прийняття Статуту міста 
Чернігова. Проект документа ще в 2003 р. був роз-
роблений та направлений на розгляд сесії Сіверсь-
ким інститутом регіональних досліджень. Але він 
пролежав там кілька років. У результаті низки за-
ходів — заяв, круглих столів, фокус-груп та інфор-
маційних кампаній, які проводили громадські орга-
нізації (ОПОРА, «Молодь ХХІ століття», Молодіжний 
інформаційний центр) у лютому 2007 р. міська рада 
створила робочу групу з питань Статуту. Планується, 
що в серпні — вересні 2007 р., до 1100-ліття першої 
літописної згадки міста Чернігів Конституцію міста 
буде прийнято. Позитивним є факт, що до складу ро-
бочої групи увійшли не лише депутати, а й фахівці та 
представники громадських організацій.

Ініціатива кількох громадських організацій ство-
рити Громадську раду Чернігова знайшла підтримку 
міського голови Олександра Соколова, але поки що 
не втілена в життя.

Проблеми підвищення тарифів стосовно жит-
лово-комунального сектору були (і залишаються) од-
ними з найбільш актуальних для всього українського 
суспільства. Якщо політичні сили дуже швидко зре-
агували на різке підвищення тарифів та проводили 
акції протесту, то «третій сектор» був явно не гото-
вим виступати гравцем у «тарифних війнах». Лише 
в лютому 2007 р. НУО підняли тему ЖКГ в Чернігові. 
ОПОРА провела кілька флеш-мобів та акцій, після 
чого відбулися консультації між представниками НУО 
та місцевої влади. 

У березні відбулася «переговорна платформа», на 
якій представники влади, політичних партій, поста-
чальники послуг та НУО підписали угоду про об’єд-
нання зусиль та спільну роботу з метою покращення 
якості послуг ЖКГ. 

Громадськість намагається тримати під кон-
тролем цю тему, вести просвіту серед мешканців 
міста, для того, щоб вони вимагали якісного вико-
нання послуг. Водночас відчувається недостатня фа-
хова підготовка представників «третього сектору» в 
цьому питанні.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Більшість громадських організацій області у своїй 
діяльності не задіяли інструментарій, який виводив 
би їхню роботу на публічний рівень. Лише 4-5 орга-
нізацій умовно можна назвати «ньюз-мейкерами» 
завдяки залученню їхніх експертів до коментарів у 

ЗМІ, різноманітних передач тощо. Приблизно стільки 
ж НУО є публічними завдяки частим проведенням 
публічних заходів, інформація про які потрапляє на 
сторінки преси. Інші ж НУО не можна вважати публіч-
ними та відкритими.

НУО дуже рідко використовують проведення 
прес-конференцій. Публічний звіт про свою роботу 
протягом року презентувала Громадянська мережа 
ОПОРА. Зі звітом могли ознайомитися всі бажаючі 
під час дня «відкритих дверей», який організація про-
вела на свою річницю.

Інші організації або взагалі не готували річні звіти, 
або вони були розміщені виключно на сайтах цих 
організацій, які є маловідвідуваними. Практику річ-
них фінансових та творчих звітів використовували 
«АХАЛАР» та «Апельсин». Звіти інших організацій не 
вдалося знайти навіть на їхній сайтах.

Більшість НУО в області та місті не мають влас-
них друкованих ЗМІ або сайтів. Ті Інтернет-ресурси, 
які існують, часто мають презентаційний характер і 
не свідчать про поточну діяльність організацій. Свої 
сайти мають такі чернігівські організації: «АХАЛАР», 
Комітет захисту прав людини, «Доброчин», «Апель-
син», «Молодь ХХІ століття», «АРАТТА» та деякі інші. 
Громадянська мережа ОПОРА та Молодіжний інфор-
маційний центр адмініструють сайти, які крім інфор-
мації про діяльність організації розміщують і інші ма-
теріали, відповідно до специфіки ресурсів.

Свою газету в різний час пробували видавати 
різні організації, але системної роботи в цьому на-
прямі ніхто не проводив. Це скоріше було пов’язано 
з певними проектами, але після завершення фінан-
сування газета (чи бюлетень) припиняла виходити. 

Загалом, якщо говорити про презентаційний 
продукт місцевих НУО, то якісну інформацію про ор-
ганізації, яка б постійно оновлювалася, знайти дуже 
важко. Його можуть презентувати лише організації, 
які проводять системну роботу або мають у штаті по-
стійних працівників.

Завдяки деяким проектам, ініціативам ЗМІ та НУО 
протягом минулого року поінформованість мешкан-
ців міста про призначення та діяльність «третього 
сектору» стала набагато кращою. Цьому сприяло 
проведення кілька радіо- та телепередач за участю 
представників НУО, видання Центром «Апельсин» 
довідника «Молодіжні організації Чернігівщини», по-
силенням публічної роботи кількома організаціями.

Незважаючи на це, публічності сектору не сприяє 
позиція кількох газет, які категорично відмовляються 
розміщувати не лише інформацію, а й будь-які згадки 
про діяльність НУО. Газети вимагають гроші за розмі-
щення інформації, мовляв: «Ви ж грантоїди, чому ми 
маємо про вас писати? Закладайте відповідні суми в 
свої бюджети!». Таку позицію неофіційно висловлю-
ють представники газет «Гарт» та «Чернігівщина».

Коротку довідкову інформацію про організації, 
їхню місію або діяльність в містах чи районах області 
знайти дуже важко. Неповну інформацію, яка дуже 
рідко оновлюється, розміщено на кількох Інтернет-
сторінках (сайт міста Чернігова, «Чернігів Громадсь-
кий»).

Провину за недостатню поінформованість гро-
мадськості про роботу НУО частково несуть самі 
представники сектору. Наприклад, коли деякі органі-
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зації реалізовували проекти або проявляли ініціативу 
з метою створення певних довідкових баз, від самих 
НУО було дуже важко отримати інформацію. Біль-
шість її не надсилали взагалі.

ІНШІ ФОРМИ ГРОМАДСЬКОЇ 
АКТИВНОСТІ

До традиційно активних суб’єктів громадського 
сектору належать етнічні, професійні, економічні 
об’єднання. Про їхню впливовість судити важко, 
оскільки інформація про їхню активність та результа-
тивність їхньої діяльності відсутня.

В обласному центрі зареєстровано 55 релігійних 
громад, які представляють 24 різні конфесії.

Профспілковий рух на Чернігівщині є дуже слаб-
ким. Профспілки не виконують своєї основної функ-
ції — захисту працівників перед роботодавцем, від-
стоювання їх прав, покращення умов праці. Можна 
впевнено стверджувати, що на сучасному етапі роз-
витку профспілки перебувають у стані залежності та 
суцільної капітуляції перед роботодавцем. 

Цьому сприяє пасивна позиція як керівництва 
профспілок, так і самих працівників, законодавча 
неврегульованість їхньої діяльності, часткова залеж-
ність від органів влади та центрального керівництва. 
Така форма протесту, як страйк взагалі не викорис-
товується чернігівськими профспілками (згідно з 

українським законодавством будь-який страйк вза-
галі можна визнати незаконним). 

Винятком є кілька профспілок міста Чернігова. 
Профспілка «Ніка» активно працювала для захисту 
прав працівників драмтеатру під час їхніх акцій про-
тесту влітку 2006 р. Її представники протестували під 
обладміністрацією, оголошували страйки. У резуль-
таті вони досягли поставлених перед собою завдань, 
і конфлікт було вирішено саме на їхню користь.

Чернігівська профспілка підприємців активно 
працює завдяки наявності харизматичного лідера — 
Олени Варнакової. Нерідко вони приводять праців-
ників ринку під стіни міської ради та проводять акції 
протесту. Завдяки ним бізнес-клімат та розвиток 
умов роботи малого бізнесу в Чернігові покращу-
ється.

Інший вид громадської активності — студентські 
рухи. Вони значно активізувався в Чернігові протягом 
минулого року завдяки ініціативам кількох організа-
цій (УСС, ОПОРА тощо) та самих студентів. Протягом 
минулого року у вищих навчальних закладах міста 
було створено більше 10 студентських органів само-
врядування — «парламентів», рад та колегій, які поки 
що перебувають на етапі становлення та організації 
своєї діяльності. Студенти виступали за зниження 
плати та покращення умов проживання в гуртожит-
ках, доступність освіти тощо. Час від часу їхні ініціа-
тиви були успішними (наприклад, можливість отри-
мати субсидію на оплату гуртожитку в Чернігівському 
державному педагогічному університеті).

ВИСНОВКИ

Як висновок, можна стверджувати, що при до-
статньо великій кількості громадських організацій 
у Чернігівському регіоні спостерігається слабка ак-
тивність «третього сектору», яка фактично відсутня в 
районах області. Найчастіше громадські організації є 
малочисельними, недієвими або суто формальними 
утвореннями. 

Їх можна розділити на три групи: 1) ті, що працю-
ють в основному за рахунок грантів; 2) ті, що ство-
рюються як хобі та працюють несистемно; 3) ті, що 
є інструментом для здійснення певних політичних чи 
бізнесових інтересів. 

Слід відзначити нерозвиненість механізмів інфор-
мування громади про діяльність та проекти неурядо-
вих організацій. Чернігівські громадські організації 
дуже рідко мають власні інформаційні сайти, велико-

тиражні видання, інформація про всю сукупність НУО 
регіону в основному є малодоступною.

Часто організації є для громади невідомими і 
створюються за принципами закритих акціонерних 
підприємств або дочірніх філій політичних партій. Як 
наслідок — виникає необізнаність та недовіра з боку 
громади до діяльності «третього сектору».

Але в Чернігові існує перспектива розвитку неза-
лежних громадських організацій за умов постійного 
демократичного оновлення центральної та місцевої 
влад, зростання рівня життя населення та консолі-
дації суспільних груп навколо власних специфічних 
інтересів громади. Така тенденція спостерігалася 
протягом минулого року.
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Згадані ЗМІ активно працюють у напрямі само-
вдосконалення та підвищують свою впливовість в 
регіоні.

Загалом же медіаринок на Чернігівщині є ще не-
достатньо розвинутий і впливовий та, відповідно, 
має досить великий простір для вдосконалення та 
розвитку.

Насамперед це стосується електронних ЗМІ 
(теле- та радіомовлення, Інтернет).

Чернігівське обласне телебачення «Сівер-
центр» не покриває всієї території області (лише до 
70 %). Якщо керівництво телеканалу протягом остан-
нього року дещо покращило якість свого інформацій-
ного продукту, то спектр передач розширено фак-
тично не було. Крім випусків новин, підсумкової пере-
дачі «Тиждень» телеканал фактично не має власного 
інформаційно-аналітичного продукту. Крім згаданих 
передач, в ефірі обласного телебачення можна поба-
чити програми, підготовлені за підтримки міжнарод-
них фондів (зокрема, стосовно євроінтеграції). 

Чернігівське міське телебачення «Новий Чер-
нігів» у цілому має приблизно таку ж аудиторію, 
як і обласне (два канали працюють на одній хвилі, 
але в різний час). У своєму мовленні канал більшу 
увагу приділяє життю та проблемам територіальної 
громади міста Чернігова, а також висвітлює події, 
пов’язані з діяльністю міської влади. У програмі те-
лепередач в ефірі міського телебачення, так само, як 
і обласного можна знайти досить обмежений спектр 
інформаційних передач, який можна назвати влас-
ним продуктом каналу. 

Крім того, говорячи про міське телебачення, варто 
відзначити його залежність від міської влади та де-
путатського корпусу. Адже директор каналу призна-
чається на сесії міської ради, а бюджет роботи ТРК 
так само затверджують депутати. Це відчувається і в 
мовленні каналу та спектрі передач за участю місь-
кої влади («Мер і місто») та депутатів (різні передачі, 
зокрема «Бумеранг»). Варто відзначити як позитив 
те, що під час роботи з депутатами канал не виявляє 
політичних симпатій та прихильності до певної полі-
тичної сили.

Але на «Новому Чернігові» спостерігається до-
сить відчутний прогрес у напрямі «завоювання» ау-
диторії завдяки ще одному ТРК — «Дар». Цей канал 
формально є незалежним, але функціонує фактично 
повністю на матеріально-технічному та творчому по-
тенціалі міського телебачення. 

Близько години щодня «Дар» здійснює мовлення 
на хвилі каналу «НТН». У цей час чернігівці можуть по-
бачити передачі, що є досить популярними та рей-
тинговими: «Бумеранг» (суспільно-політична пере-
дача, виходить за сприяння фонду «Відродження»), 
«Комунальний сектор» (проблеми ЖКГ міста), «Полі-
тичний ринг» — програми виходять в прямому ефірі 
на «Дарі» та транслюються у повторі на «Новому Чер-
нігові». Про високий рейтинг цих передач свідчить 
значна увага рекламодавців та кількість дзвінків те-
леглядачів.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ

Комплекс ЗМІ регіону можна умовно структуру-
вати за такими напрямами:

Телебачення:
• Обласне «Сівер-центр».
• Чернігівське міське «Новий Чернігів» та ДАР.
• «Ніжинське телебачення».
• ТБ «Прилуки».
• Новгород-Сіверська міська телекомпанія «Сівер-

ська».

Радіо:
• Чернігівське обласне радіо.
• Регіональні врізки в передачі обласного радіо.
• FM-станції (місцеві новини — до січня 2007 р. — 

лише на «Нашому радіо», з березня 2007 р. — 
лише на Радіо «5»).

Газети, що перебувають в державній або 
комунальній власності:

• «Деснянська правда».
• «Чернігівський вісник».
• Районні газети.

Незалежні від влади газети:
• «Гарт».
• «Вісник Ч».
• «Весть».
• «Черниговские новости: семь дней».
• «Чернігівщина».
• «Черниговская семейная газета».
• «Черниговская неделя».
• «Сіверщина».
• «Місто».

Інтернет-видання:
«Високий вал» (www.sian-ua.info).
Інші інформаційні ресурси («Чернігівський моні-

тор», «Чернігів Громадський», сайти міст (Чернігів, 
Прилуки, Ніжин та деяких інших).

Сайти та інші специфічні ресурси (громадських 
організацій, бізнес-структур тощо).

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ. 
ТИСК НА ЗМІ

Тенденції та ступінь впливу ЗМІ на Чернігівщині не 
можна назвати рівними. У тих виданнях, які серйозно 
працюють у сфері менеджменту та намагаються по-
кращувати якість інформаційного продукту, можна 
спостерігати якісний прогрес та підвищення по-
питу. Це стосується передусім таких міських газет, як 
«Чернігівські новини: сім днів», міського тижневика 
«Весть», колективу телеканалу «Дар», Інтернет-ви-
дання «Високий вал» та деяких інших. 
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Якщо ж говорити про телепростір Чернігівщини в 
цілому, то можна відзначити відсутність справді по-
тужних, впливових і рейтингових каналів та якісного 
продукту власного виробництва. Через те, що оби-
два канали працюють «на одній кнопці», між ними 
відсутня конкуренція та боротьба за телеглядача, що 
не сприяє прогресу. 

На обох каналах присутній певний відсоток за-
мовних політичних сюжетів або матеріалів (на об-
ласному він менший). Але позитивним є те, що за ви-
нятком проплачених ефірів та сюжетів журналістські 
матеріали є об’єктивними та незаангажованими. 

Телеканали декларують свою аудиторію як 150 ти-
сяч глядачів, але насправді вона є набагато меншою.

Телеринок Чернігівщини має значні перспективи 
для розвитку, зокрема щодо покращення якості та 
розширення мережі мовлення.

Досить впливовим на формування громадської 
думки в області є Чернігівське обласне радіо. Його 
мовлення поширюється на всю область. Радіо є до-
сить передусім у районних центрах та селах Чернігів-
щини — серед людей, що мають постійно увімкнені 
радіоприймачі. Всі райони мають власне радіомов-
лення, яке здійснюється на хвилі обласного радіо 
(протягом невеликого часу зранку кілька днів на тиж-
день). 

Якщо ж говорити про місцеве FM-мовлення, 
то воно в області фактично відсутнє. Майже всі по-
пулярні FM-станції мають свої представництва в 
обласному центрі, але працюють лише в форматі 
реклами або розважальних передач у певні години. 
Чернігівсь кі новини в FM-ефірі готує лише Радіо «5» 
(двічі на день), але чернігівське представництво 
не має власних журналістів у Чернігові. Вони тільки 
озвучують найважливіші новини з сайту «Високий 
вал». Звичайно, це не можна назвати повноцінними 
новинами.

Інакше ситуація виглядала на «Нашому радіо», 
яке досить якісно та оперативно готувало чернігівські 
новини та мало журналіста, який цим займався. Але 
київський офіс станції відмовився від цієї практики 
і з січня 2007 р. в ефірі «Нашого радіо» в Чернігові 
можна почути лише загальноукраїнські новини.

Щодо електронних ЗМІ, не можна не відзначити 
стрімкий розвиток Інтернет-технологій та відповід-
них ресурсів. 

Характерним у цьому напрямку є те, що згідно з 
результатами опитування про вплив ЗМІ на форму-
вання суспільно-політичної думки на Чернігівщині 
таким є Інтернет-видання «Високий вал» (www.sian-
ua.info). Цей сайт є найбільш відвідуваним інформа-
ційним ресурсом області — в середньому його від-
відує більше 1 200 осіб на день. Більша частина його 
відвідувачів — це держслужбовці, експерти, журна-
лісти, представники політичних партій та громадсь-
ких організацій тощо. Через це сайт «відчувається» в 
місті та області та є досить впливовим засобом масо-
вої інформації на Чернігівщині.

Найбільшим накладом серед друкованих ЗМІ по-
ширюється газета «Гарт» (73 100 прим.). Газета ви-
ходить двома мовами (українською та російською), 

має понад 45 тис. передплатників. Хоча формально 
серед засновників газети — Чернігівська обласна 
рада, цей орган не має впливу ні на редакційну по-
літику видання, ні на її фінансування. Редактор га-
зети — Дмитро Іванов (депутат облради, член СПУ). 
Якщо проаналізувати політичну прихильність «Гарту», 
то тижневик більш позитивно висвітлює діяльність 
СПУ та БЮТ, ніж інших політичних сил. Але це дуже 
умовно, адже свої матеріали на сторінках газети мо-
жуть розмістити всі політичні сили (звичайно, згідно 
з офіційними розцінками за рекламу).

Обласна газета «Вісник Ч» виходить накладом 
45 700 прим. та є однією з найбільш впливових на 
громадську думку газет. На сьогодні газета є по-
вністю незалежною від влади чи політичних сил. За-
сновник газети — її трудовий колектив, а раніше ним 
була обласна адміністрація. «Чернігівський вісник» 
(так тоді називалася газета) змінив назву та заснов-
ника і перестав бути державним ЗМІ. Редактор га-
зети — Сергій Народенко. 

Тим же колективом, що і «Вісник Ч», готується і 
міський тижневик «Весть». Газета виходить накла-
дом 13 000 прим. та є однією з найбільш популярних 
в обласному центрі. 

«Вісник Ч» та «Весть» можна вважати першим 
«медійним холдингом» в Чернігові.

Другий та набагато ширший комплекс медіа на-
лежить Ярославу Сухомліну — депутату Чернігів-
ської міської ради (СПУ). Протягом останнього року 
консорціум газет та FM-станцій, засновником яких є 
ПП «РА Дизель плюс», значно розширили свій вплив 
та підвищили якість продукту. Це стало можливим 
завдяки якісним управлінським підходам та PR-кам-
панії.

Однією з найбільш популярних та цікавих у місті є 
газета «Черниговские новости: семь дней». Про-
тягом останніх кількох місяців газета виходить на 
24 сторінках та повноколірною. Наклад видання — 
13 000 прим. Газета робить акцент переважно на 
міські новини. Одним із її найбільших успіхів є нала-
годження постійного взаємозв’язку з читачем (за-
вдяки кільком рубрикам).

«Дизель плюс» є засновником ще двох газет — 
«Чернігівщина» та «Черниговская семейная га-
зета». Специфіку цих видань можна зрозуміти з їх-
ньої назви. Варто зауважити, що порівняно з «Семью 
днями» вони є менш відчутними та впливовими в ре-
гіоні.

Говорячи про три згадані видання, слід заува-
жити, що, незважаючи на те, що їхній видавець Ярос-
лав Сухомлін і є депутатом міськради від СПУ, це не 
впливає на редакційну політику. Згадані видання не 
можна назвати заангажованими — вони намагаються 
подавати позицію різних політичних сил. У часи, коли 
СПУ була в місті партією влади, «Семь дней» дуже 
часто цю владу критикувала. Це свідчить про те, що 
для самого Сухомліна медіапроекти є не додатковим 
засобом у політиці, а звичайним бізнесом.

Газета Чернігівської обласної ради «Деснянська 
правда» виходить тричі на тиждень. У газеті не за-
значається наклад номера — лише загальний ти-
раж за тиждень. Він становить близько 44 000 прим. 
Тобто, один номер газети виходить накладом близько 
11,5 тис. прим. Газета є своєрідним вісником облас-
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ної влади — на її сторінках друкуються рішення сесій 
облради та інші документи. 

Минулий рік став чи не найважчим для газети з 
часів її заснування. Влітку минулого року довкола га-
зети та однойменного видавництва спалахнув цілий 
скандал, який був пов’язаний з начебто спробами 
керівництва обласної ради приватизувати потужний 
видавничий комплекс. Серед претендентів називали 
прізвище голови облради Наталії Романової (БЮТ) 
та її заступника Олега Обушного (НСНУ). Вважалося, 
що останній планував перетворити газету на партій-
ний рупор. Невідомо, чи справді існували такі плани, 
чи це перебільшення, але конфлікт було врегульо-
вано. Особливих змін ні у видавництві, ні в газеті не 
відчулося. 

Хоча про певну заангажованність на сторінках 
«Деснянки» все ж можна говорити. Проаналізувавши 
матеріали, що друкувалися протягом року після ви-
борів, можна стверджувати про її прихильність «по-
маранчевим» силам. На сторінках газети часто дру-
куються матеріали з критикою уряду Януковича або з 
інформацією про заходи опозиції. Біля цих матеріалів 
переважно відсутні позначки імідж або реклама. На-
родний депутат України, голова обласної організа-
ції Партії регіонів Григорій Маньковський свого часу 
навіть планував звернутися до суду на «Деснянську 
правду». За його словами, газета відмовлялася друку-
вати його матеріали та заяви очолюваної ним партії.

Додатком до «Деснянської правди» є газета 
«Черниговская неделя», яка виходить накладом 
30 000 прим. 

Всеукраїнська газета «Сіверщина» є виданням 
обласного товариства «Просвіта». Протягом мину-
лого року газета перестала бути офіційним партій-
ним виданням УНП та змінила редактора (на місце 
Петра Антоненка прийшов голова «Просвіти» Василь 
Чепурний). Наклад — 11 500 прим. «Сіверщина» 
не приховує своїх правих позицій і прихильності до 
пропрезидентських сил та часто критикує роботу 
проурядових. Останнім часом експерти відзначають 
підтримку газети Олегом Обушним (голова НСНУ, за-
ступник голови облради) та Миколою Лавриком (го-
лова ОДА). 

Отже, якщо говорити про впливовість місцевих 
друкованих ЗМІ на формування громадської думки, 
варто брати до уваги їхні наклади та специфіку. З 
огляду на це на обласному рівні найбільш впливо-
вими є газети «Гарт» та «Вісник Ч». В обласному цен-
трі це «Семь дней» та «Весть».

Газету «Сіверщина» можна вважати впливовою на 
чітку електорально-ідеологічну групу, а «Деснянську 
правду» — на працівників бюджетної сфери всієї об-
ласті. 

Про відчутний вплив ЗМІ на органи влади гово-
рити не доводиться. Це пов’язано передусім з тим, 
що сама влада звикла до критики та не реагує на неї 
відповідним чином. Крім того, самі ЗМІ досить обе-
режні у своїй позиції та дуже рідко висвітлюють ді-
яльність органів влади чи посадових осіб під гострим 
кутом.

Про заангажованність чи політичну прихильність 
більшості видань говорити не доводиться. Вони часто 
займають помірковану позицію. Теоретично про 
певну прихильність до певних сил можна говорити на 
основі аналізу газет «Гарт» (СПУ, БЮТ), «Деснянська 
правда» (БЮТ, НСНУ) та «Сіверщина» (УНП, НСНУ). 
Про можливість подібних фактів у майбутньому так 
само теоретично можна говорити про газети, що 
входять до холдингу «Дизель плюс» (за умови зміни 
інформаційної політики та пріоритетів Ярославом 
Сухомліном) — «Семь дней», «Чернігівщина» та «Се-
мейная газета». 

Основна особливість роботи місцевих ЗМІ — ве-
лика кількість замовних матеріалів на їхніх сторінках, 
так званої «джинси». У цьому аспекті можна говорити 
про рівний доступ всіх політичних сил до ЗМІ. Офі-
ційні прайси є в усіх виданнях. В середньому ціна за 
1 см2 становить близько 4 грн (залежно від видання 
та полоси в газеті). Більше, ніж в офіційному прайсі, 
видання не беруть. Натомість існує вірогідність, що 
деякі політичні сили завдяки впливу або довгостро-
ковим угодам платять менші суми. 

Негатив цієї ситуації — значна кількість суспільно-
політичних подій не потрапляє до інформаційного 
простору через неможливість ініціаторів платити за 
це гроші. 

Про факти тиску влади на ЗМІ говорити не можна. 
Це підтверджує також більшість опитаних журналіс-
тів.

Конфліктні ситуації з боку влади можливі лише 
стосовно тих ЗМІ, які перебувають у державній або 
комунальній власності. Ці ЗМІ майже повністю за-
лежать від влади та не можуть вважатися незалеж-
ними. Ситуація з роздержавленням ЗМІ на Чернігів-
щині фактично не просувається. Це спричинено від-
сутністю політичної волі та концепцій центральними 
органами влади та небажанням самих комунальних 
ЗМІ ставати приватними (особливо після підвищення 
зарплат). 

Про проблеми влади та комунальних ЗМІ на Чер-
нігівщині відомо лише в Бобровицькому, Корюківсь-
кому та Щорському районах. 
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БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

Чернігівська область, яка займає 5,3 % території 
України і в якій проживає 2,5 % населення України, 
забезпечує лише 1,6 % національного показника 
виробництва продукції промисловості. Середньо-
річні обсяги промислового виробництва складають 
6,6 млрд грн. Частка збиткових підприємств за 
2006 р. становила 34,8 %.

У регіоні діє лише близько 250 підприємств, при-
чому тільки 18 з них є бюджетоутворюючими. Се-
ред них: Чернігівське відділення ВАТ «САН Інтербрю 
Україна», АТ «Тютюнова компанія «В.А.Т. “Прилуки”», 
«Чернігівнафогаз» (м. Прилуки), Гнідинцівський га-
зопереробний завод ВАТ «Укрнафта», ВАТ «Хімво-
локно», ЗАТ «Чернігівський автозавод», ВАТ «Корю-
ківська фабрика технічних паперів», Чернігівська ТЕЦ 
(фірма «Тех Нова»).

Місто Чернігів є обласним центром Чернігівської 
області з населенням 299,6 тис. осіб, має територію 
78 км2. Галузями, які визначають розвиток промис-
лового виробництва міста і мають найбільші вагомі 
частки у галузевій структурі, є відповідно харчова 
промисловість (ВАТ «Продовольча компанія “Ясен”», 
ВАТ «Кондитерська фабрика “Стріла”», АТЗТ «Ритм», 
ЗАТ «Чернігівриба» і.т.д.), хімічна (ВАТ «Чернігівське 
Хімволокно»), машинобудування (ЗАТ «Чернігівський 
автозавод», ВАТ «ЧеЗаРа» і т. д.) та легка промис-
ловість (ЗАТ «Камвольно-суконна компанія “Чек-
сіл”», ЗАТ «Фабрика “Ярославна”», ВАТ «Чернігівська 
швейна фабрика “Елегант”» і т. д.). 

Для Чернігівщини характерна диференційова-
ність бізнес-інтересів: в області фактично відсутні 
групи взаємопов’язаних підприємств, що здійснюють 
єдину виробничо-фінансову політику. Це унемож-
ливлює створення бар’єрів для входження в область 
нових капіталів: як вітчизняного, так і іноземного по-
ходження. Як наслідок, в регіоні працюють підпри-
ємства, власниками яких є місцеві бізнесмени, пред-
ставники інших регіонів України та 27 країн світу.

До структур ТНК в області належать підприємства 
харчової та переробної промисловості («САН Інтер-
брю Україна», «В.А.Т. “Прилуки”»).

На сьогодні значний інтерес до Чернігівщини ви-
являє столичний капітал.

Область має значний сільськогосподарський по-
тенціал і є однією з найбільш аграрно-розвинутих 
в Україні. Із загальної площі 3,2 млн га сільськогос-
подарські угіддя займають 2,1 млн. га, у тому числі 
рілля — 1,4 млн. га. Область забезпечує 51,4 % 
загальнодержавного виробництва льоноволокна, 
8,2 % картоплі, понад 4 % м’яса та молока, 3 % яєць, 
5,2 % зерна, 3,6 % цукрових буряків. Основними ви-
робниками сільськогосподарської продукції є міс-
цеві селянські (фермерські) господарства. Зростає 
зацікавленість з боку іноземного та вітчизняного 
капіталу щодо вирощування та переробки ріпаку на 
біодизель.

В області досить динамічно розвивається буді-
вельний бізнес. Цей ринок наразі належить пере-
важно місцевим будівельникам. Будівельна індуст-
рія і промисловість будівельних матеріалів області 
представлені підприємствами з виробництва цегли, 
залізобетонних та столярних виробів. Існуючі потуж-
ності дають змогу виробляти 450 млн штук ум. цегли, 
490 тис. м3 збірних бетонних та залізобетонних виро-
бів, 110 тис. м3 столярних виробів на рік. Місцеві буді-
вельні підприємства мають значний науково-кадро-
вий потенціал, що робить їх конкурентноздатними на 
ринку будівництва м. Києва.

На початок 2007 р. в області діють 19 банківських 
установ, які мають 37 філій та 455 відділень у містах 
та районах області. Банки «Демарк» та «Полікомбанк» 
є самостійними. Самостійні комерційні банки є акці-
онерними, вони формують свій капітал за рахунок 
випуску емісій акцій і є професійними учасниками 
ринку цінних паперів, рівень розвитку якого в області 
вкрай незадовільний, що відбиває загальнонаціо-
нальну тенденцію.

Страхову діяльність на території області здійсню-
ють 13 страхових організацій (3 — самостійні, 10 — 
філій). Найбільш розгалужені мережі мають обласна 
дирекція Національної акціонерної страхової компа-
нії «Оранта», відділення якої є у кожному районі та 
містах області (26 відділень), та відкрите акціонерне 
страхове товариство «Гарантія» (25 відділень), філії 
якого є не лише в області, а й у містах Конотопі, Ки-
єві, Сімферополі, Черкасах, Хмельницькому. 

Чернігівська область — єдина, яка виробляє по-
жежні машини, білкову ковбасну оболонку, кордну тка-
нину, обладнання для птахівництва, випускає близько 
80 % вовняних тканин, 70 % шпалер, 30 % хімічних во-
локон та ниток, 15 % загальнодержавного видобутку 
нафти, займає значний сегмент на вітчизняних ринках 
пива, тютюнових виробів, хімічних волокон.

Зручне географічне розташування на стику трьох 
держав, природні можливості, розгалужена мережа 
транспортних шляхів, безпосереднє сусідство зі сто-
личною областю, значний промисловий і науково-
технічний потенціал створюють широкі можливості 
для розвитку експортного потенціалу Чернігівщини.

В останні роки зростає експортоорієнтова-
ність області — в обсягах виготовленої продук-
ції частка експорту досягає 30 %. Зовнішній обіг 
товарів та послуг в області за 2006 р. становив 
587 млн дол. США, що на 14,2 % більше порівняно з 
2005 р. При цьому обсяг експорту зріс на 24,9 % і 
становив 316,9 млн дол. США, обсяг імпорту зріс на 
3,7 % і становив 270,1 млн дол. США. Склалося по-
зитивне сальдо в розмірі 46,8 млн дол. США.

Область здійснює зовнішньоторговельні зв’язки 
більше ніж з 90 країнами світу. Найголовнішими 
партнерами є країни Європи (Німеччина, Польща, 
Франція, Литва, Швейцарія, Фінляндія, Італія) та СНД 
(Російська Федерація, Білорусь), а також Туреччина в 
Азії, Малаві — в Африці, США та Бразилія в Америці, 
Австралія.
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У структурі традиційного експорту переважають 
нафта та продукти її переробки, текстиль, продукція 
целюлозно-паперової, харчової, машинобудівної та 
хімічної промисловості.

Проблемними питаннями розвитку бізнес-се-
редовища у Чернігівській області є нестача обігових 
коштів, значна зношеність основних засобів, значні 
відсоткові ставки по кредитах, відсутність довгостро-
кової податкової політики тощо.

Фактично не реалізується така потужна бізнес-
перевага, як прикордонне та пристоличне розташу-
вання. Не розвинене логістичне та сервісне обслуго-
вування вантажо- та пасажиропотоків. Просування 
туристичних можливостей області обмежується 
лише пропагандисткою роботою обласної та міської 
влад. І це при тому, що більше 20 % території регі-
ону мають рекреаційні угіддя, діє близько 650 при-
родних заповідних об’єктів, в області розташовано 
понад 200 визначних пам’яток історії та архітектури 
ХІ-ХІІ ст. і XVII-XIX ст.

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Визначальними факторами інвестиційної прива-
бливості області є потужний сировинно-ресурсний 
потенціал, географічне розташування та наявність 
унікальних туристичних об’єктів.

Унікальність географічного розташування Черні-
гівської області полягає у наявності кордонів з Ро-
сією (199 км держкордону), Білоруссю (227 км держ-

кордону), Київською, Полтавською та Сумською об-
ластями. Тобто регіон є прикордонним та пристолич-
ним, що формує потужні перспективи використання 
транзитності території, розвитку сервісних служб та 
бізнес-інфраструктури.

Туристична галузь Чернігівщини є одним із тих на-
прямів розвитку господарства області, що з року в рік 
стабільно набирає обертів. Про це свідчать як економічні 
показники, так і обсяги наданих туристичних послуг.

Протягом 2006 р. у Чернігівській області чинними 
були 48 ліцензій на туристичну діяльність, з них: ту-
роператорів — 5, турагентів — 43, більшість із них 
знаходиться у Чернігові. Пріоритетними видами ді-
яльності туроператорів та турагентів залишаються 
внутрішній та виїзний туризм. У 2006 р. на внутріш-
ній туризм припадало 75 % туристів, виїзний — 14 %, 
в’їзний — 11 %. Обсяг наданих туристичних послуг у 
2006 році зріс у 1,3 рази порівняно з попереднім ро-
ком, а платежі до бюджету — вдвічі.

Чернігівська область з 2003 р. є членом 
українсь ко-російсько-білоруського Єврорегіону 
«Дніпро», активно розвиває співпрацю з регіонами 
Росії, Білорусі, Литви, Естонії, Угорщини, Казахстану 
та Македонії.

В інвестиційному співробітництві беруть участь 
партнери з 27 країн світу. Основними країнами — ін-
весторами в економіку Чернігівської області є парт-
нери з Німеччини — 49,1 % вкладених інвестицій, 
Сполученого Королівства — 22,2 %, Кіпру – 7,0 %, 
Віргінських островів, Британських островів — 4,6 %, 
Російської Федерації — 2,8 %, Італії — 2,2 %, Польщі – 
1,9 %, островів Кайман — 1,9 %. 

Станом на 1 квітня 2007 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 
вкладених в економіку області, становить 87,3 млн дол. США.
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Мал.1.
Обсяги прямих інвестицій вкла-

дених в економіку області.
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Мал. 2
Розміщення іноземних інвестицій в області.

В області спостерігається галузева та територі-
альна диспропорція інвестування. 54,3 % капіталу не-
резидентів залучено у харчову промисловість; 6,6 % – 
у підприємства оптової торгівлі і посередництва; 
5,4 % – у легку промисловість. У таку важливу галузь 
для регіону, як сільське господарство залучено лише 
4,5 млн дол. США іноземних інвестицій (5,2 %).

Із 70 підприємств з іноземними інвестиціями 
46 діють у містах обласного підпорядкування (міста 
Чернігів, Ніжин, Прилуки). На них припадає майже 
88 % усіх іноземних інвестицій. Ще 9 % сконцентро-

вано у чотирьох районах – Бахмацькому, Козелець-
кому, Менському та Чернігівському. 

Згідно зі статистичними даними протягом бе-
резня 2006 — березня 2007 рр. загальний обсяг пря-
мих іноземних інвестицій в економіку Чернігівсь кої 
області скоротився на 7,7 млн. дол. США, хоча з по-
чатку цього року вже надійшло 5,3 млн дол. США (за 
аналогічний період минулого року залучено у 13 ра-
зів менше інвестицій – 0,4 млн дол. США). У розра-
хунку на одного мешканця області станом на 1 квітня 
2007 р. припадає 76 дол. США іноземних інвестицій 
проти 81 дол. США за аналогічний період минулого 
року. Головна причина відтоку капіталу нерези-
дентів – особливості статистичного обліку інозем-
них інвестицій. В результаті реорганізації у 2006 р. 
ТОВ «САН Інтербрю Україна», якому належало одне з 
бюджетоутворюючих підприємств регіону – Чернігів-
ський пивкомбінат «Десна», останній втратив статус 
окремої юридичної особи, перетворившись на без-
балансове відділення компанії, що зареєстрована у 
м. Києві. А згідно з чинним законодавством статис-
тична звітність, у тому числі щодо іноземних інвести-
цій, подається за місцем реєстрації головного офісу. 
У результаті показник залучення капіталу нерезиден-
тів в область скоротився майже на 20 % при збере-
женні загальної позитивної динаміки інвестиційної 
співпраці в регіоні. Тобто іноземний капітал фактично 
вноситься в область, сприяє її соціально-економіч-
ному розвитку, а реєструється в інших адміністра-
тивних утвореннях. На сьогодні ще одне потужне під-
приємство з іноземними інвестиціями – ПП «Регал 
Петролеум Корпорейшн Лімітед», де сконцентровано 
майже 19 % іноземного капіталу, що діє в регіоні, має 
намір змінити місце юридичної реєстрації.

Також проблемним є питання врахування у показ-
никах інвестування обсягів коштів, що вносяться в 
регіон іноземними корпораціями та фінансово-про-
мисловими групами.

Фактично на сьогодні відсутня об’єктивна статис-
тична інформація про обсяги іноземного капіталу в 
регіоні. Місцева влада не тільки не може ефективно 
впливати на процеси інвестування через брак повно-
важень, але й не володіють повною інформацією про 
наявний капітал нерезидентів.

Слід відзначити, що обласна адміністрація про-
тягом останнього року стала більше уваги приділяти 
роботі з іноземними інвесторами. Так, запроваджено 
адміністративний супровід важливих інвестиційних 
проектів, створено координаційну раду з питань за-
лучення інвестицій при голові облдержадміністрації, 
розроблено та затверджено програму «Чернігівщина 
інвестиційна — 2010», регулярно проводяться між-
народні інвестиційні та туристичні форуми у м. Черні-
гові. Як результат, інвестиційний імідж області почав 
зростати, про що свідчить збільшення кількості кон-
тактів іноземних інвесторів з місцевим бізнесом. Од-
нак, незважаючи на це, обласна та міська влади про-
довжують залишатися переважно «спостерігачами», 
які не здатні повноцінно впливати на інвестиційні 
процеси на місцевому рівні. Звісно, надання інвесто-
рам допомоги у виборі земельних ділянок, вирішенні 
організаційно-технічних питань розміщення бізнесу, 
усунення бюрократичних перешкод тощо формують 
позитивний імідж влади. Проте вона не має можли-
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Основні інвестори в економіку області.
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вості врегулювати такі питання, як формування ринку 
землі, оподаткування податком на додану вартість ін-
вестованого обладнання, стабільна діяльність терито-
рій пріоритетного розвитку, часта зміна нормативно-
правового поля, політична нестабільність у державі. 
А саме ці чинники є вирішальними при прийнятті іно-
земними інвесторами рішення про вкладання коштів.

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ

Регуляторна діяльність у Чернігівській області на 
сьогодні не стала тим інструментом, який міг би за-
безпечувати ефективний діалог влади та бізнесу і 
сприяти розвитку міжсекторного партнерства.

Найбільшою активністю у реалізації регуляторної 
політики відзначається обласний центр. 

Серед інших регуляторних актів Чернігівської 
міської ради, які заслуговують на увагу, хоча б з огляду 
на інформаційну кампанію під час проходження ними 
регуляторних процедур, слід відзначити рішення:

• «Про правила розміщення та утримання гральних 
автоматів на території міста Чернігова».

• «Про встановлення Правил благоустрою, за-
безпечення чистоти, порядку утримання і при-
бирання вуличних, дворових територій, парків, 
скверів та додержання тиші в громадських місцях 
м. Чернігів».

У випадку першого рішення можна спостерігати 
певні зрушення, зокрема звертають на себе увагу 
нові зали гральних автоматів, які у великій кількості 
з’являються у місті, і в які переміщуються гральні ав-
томати з вулиць.

Що стосується регуляторної діяльності у Чернігові 
у 2007 р., то на увагу заслуговує хіба що неприйняття 
з першої спроби міською радою Правил забудови та 
використання території міста Чернігова, а також пер-
ший в історії міста звіт міського голови про здійснення 
державної регуляторної політики. І майже непомітним, 
без особливої реакції з боку бізнесу, пройшло рішення 
про зміну розмірів ставок єдиного податку для фізич-
них осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

Суттєвим недоліком місцевих регуляторних актів 
є слабка підготовка аналізу їхнього впливу, невико-
ристання кількісних та якісних вимірювань резуль-
тативності, що спричиняє відсутність інформування 
громадськості про ефективність прийнятих рішень. 
Найбільш яскравим прикладом цього може слугувати 
відсутність у засобах масової інформації будь-яких 
даних про ефект для бюджету м. Чернігіва від зміни 
ставок єдиного податку.

Тобто загалом можна говорити про переважно 
формальне виконання вимог регуляторного зако-
нодавства, а також майже нульову зацікавленість як 
з боку органів влади, так і бізнесу та громадськості 
щодо участі у реалізації ефективної регуляторної 
політики. Не дивно, що за підсумками опитування 
підприємців Чернігова, яке проводилося Поліським 
фондом міжнародних та регіональних досліджень, 
лише 7 % респондентів заявили про добру поінфор-

мованість щодо засад реалізації державної регуля-
торної політики.

Такий висновок стосується не тільки м. Чернігів, 
де регуляторна діяльність є більш-менш поширеною, 
а й районів та області в цілому.

Щодо районних центрів, то регуляторна діяль-
ність як така стала відомою для їхніх мешканців лише 
наприкінці 2006 р. під час спроб місцевих влад підви-
щити ставки єдиного податку, які у різних містах за-
вершилися з різним успіхом.

Регуляторна діяльність Чернігівської облдержад-
міністрації характеризується також вадами перева-
жання форми над змістом. Однією з найбільш ґрун-
товних регуляцій облдержадміністрації є підготов-
лене у 2007 р. спільне рішення з Представництвом 
Держпідприємництва щодо ліцензування грального 
бізнесу, про результати впровадження якого гово-
рити поки що зарано.

Разом з тим, у досліджуваній сфері Чернігівська 
облдержадміністрація відзначилася черговою реор-
ганізацією — юридично самостійний відділ з питань 
розвитку підприємництва та впровадження регу-
ляторної політики було повернуто до складу голов-
ного управління економіки, з якого він свого часу 
(у 2002 р.) був виділений у самостійне управління, і, 
як наслідок, його очолив колишній керівник.

Процеси переформатування не оминули також і 
виконавчі органи Чернігівської міської ради, що було 
пов’язано як із необхідністю виконання нових вимог 
законодавства України, так і переважно зі зміною місь-
кого керівництва (обранням міським головою Миколи 
Рудьковського). Насамперед ідеться про створення 
так званого «дозвільного центру», а також відділу з 
питань регуляторної політики та розвитку підприєм-
ництва на основі відповідного підрозділу управління 
торгівлі, послуг та розвитку підприємництва та відділу 
з питань реалізації регуляторної політики. 

Ці дві структури отримали нове керівництво і ра-
зом з відділом державної реєстрації змінили своє 
територіальне розташування і були об’єднані під 
одним дахом з концепцією «єдиного центру для об-
слуговування підприємців». При цьому, за відгуками 
багатьох підприємців, зазначені вище дії влади та 
спосіб, у який вони здійснювалися, призводили до 
виникнення певних незручностей.

З поверненням до влади попереднього міського 
голови (Олександра Соколова) не слід виключати 
можливості певних зворотних реорганізацій. 

На жаль, помітного позитивного впливу на роз-
виток приватної ініціативи зазначені реорганізації 
не спричинили. Як і раніше, звітування органів влади 
відбувається за небездоганними з методологічного 
погляду показниками кількості суб’єктів малого біз-
несу (у тому числі в розрахунку на 10 тис. населення), 
чисельності працюючих на малих підприємствах, 
надходжень від їхньої діяльності до бюджетів тощо. З 
даних показників не збирається окрема статистична 
звітність, тому часто з вуст представників влади 
можна почути оцінки на кшталт «у регіоні діє майже 
шість тисяч малих підприємств, на яких працює 
більше ста тисяч працівників, які забезпечують понад 
третину надходжень до місцевих бюджетів».

За кількісними показниками характеристика роз-
витку місцевого малого бізнесу виглядає так: 



333

Ч е р н і г і в с ь к а  о б л а с т ь

• в області діє 5 660 малих підприємств, середньо-
спискова чисельність їхніх працівників становить 
понад 40 тис. осіб, в цілому у цій сфері працює 
понад 103,6 тис. осіб;

• в обласному центрі діє 2 390 малих підприємств, 
середньоспискова чисельність їх працівників 
складає 15,6 тис. осіб, крім того підприємницьку 
діяльність здійснює 18,9 тис. фізичних осіб.

Слабкою є в регіоні і фінансова підтримка роз-
витку малого підприємництва. Практично всі кошти 
обласного бюджету використовуються через Регіо-
нальний фонд підтримки підприємництва на реаліза-
цію програмних заходів Обласної програми розвитку 
підприємництва. Фактично не використовуються ко-
шти міжнародної технічної допомоги. Чи не єдиним 
прикладом участі регіону у масштабних міжнародних 
програмах є проект «Послуги з підтримки малого та 
середнього підприємництва у пріоритетних регіо-
нах» за підтримки Європейської комісії, який, втім, не 
має будь-якого помітного впливу на розвиток регіо-
нального регулятор ного та підприємницького серед-
овища.

ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Зважаючи на відсутність значних регіональних 
фінансово-промислових груп, які були б представ-
лені в органах місцевої влади та самоврядування, 
вирішення економічних питань за рахунок владних 
повноважень мало за період моніторингу несистем-
ний характер.

В окремих випадках таке втручання мало суто по-
літичний підтекст. Особливо це було помітно на рівні 
обласного центру. Так, з обранням на посаду місь-
кого голови Чернігова Миколи Рудьковського було 
ініційоване питання про повернення у комунальну 
власність Чернігівської ТЕЦ — одного з найбільших 
підприємств міста, що забезпечує теплом понад 
40 % населення Чернігова і вже понад шість років 
перебуває в оренді київської фірми «Тех Нова». За 
запитами Чернігівської міської ради були проведені 
численні перевірки щодо законності та ефективності 
здійснення господарської діяльності на орендова-
ному майновому комплексі столичною компанією, 
яка перебуває під контролем представників Партії 
регіонів. За результатами проведених ревізійних за-
ходів порушень законодавства та договірних засад 
оренди не виявлено. Було підтверджено факт того, 
що підприємство перебуває у комунальній власності 
чернігівської громади.

Це питання в політичному контексті також підні-
малось окремими кандидатами на посаду міського 
голови під час перевиборів мера наприкінці 2006 р.

У той же час, певним чином у спекуляції владними 
повноваженнями можна запідозрити і команду мера 
Олександра Соколова, який посів посаду міського 
голови після перевиборів у листопаді 2007 р. Так, 
у лютому 2007 р з посади керівника комунального 
підприємства «Чернігівводоканал» було звільнено 
Сергія Іващенка, представника СПУ, якого призна-
чив екс-мер Микола Рудьковський. Новий чільник 

підприємства Олександр Шкінь був призначений на 
посаду Олександром Соколовим на тлі участі у кон-
флікті представників правоохоронних органів, які в 
день призначення перебували на території комуналь-
ного підприємства, нібито для забезпечення безпе-
решкодного доступу на підприємство мера міста та 
нового керманича «Чернігівводоканалу».

Основним питанням, яке потенційно сприяє ко-
рупційним і нелегальним схемам владного впливу, 
залишається питання землі, визначення подальшої 
форми власності якої перебуває в компетенції орга-
нів місцевого самоврядування.

Окремо слід відзначити, що за досліджуваний 
період правоохоронними органами було розкрито 
низку корупційних актів та викрито ряд посадових 
осіб, які практикували хабарництво. Зокрема, в цьому 
контексті необхідно відзначити затримання у жовтні 
2006 р. начальника відділу паливно-енергетичного 
комплексу Чернігівської обласної державної 
адміністрації при спробі отримати хабар у розмірі 
3 тис. дол. США.

У деяких випадках застосування кризового ме-
неджменту з боку органів місцевої влади дало змогу 
налагодити роботу окремих підприємств області. 
Зокрема, вдалося повернути з оренди лікеро-горіл-
чаний завод, що сплачував за оренду всього лише 
10 тис. грн на місяць; навести деякий лад у продажу 
лісу, виробництві спирту та взяти під контроль роз-
робки торфу. 

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Значних обсягів перерозподілу власності на те-
риторії Чернігівської області не спостерігалося. По-
перше, це можна пояснити незначною кількістю еко-
номічно привабливих об’єктів у регіоні. По-друге, усі 
основні приватизаційні процеси були проведені ще в 
кінці 90-х років.

Крім того, у 2006 р. спостерігався зворотний 
процес щодо призупинення приватизації окремих 
державних підприємств на території області. 
Так, на вимогу міністра МНС Нестора Шуфрича 
було призупинено приватизацію державного 
підприємства «Прилуцький завод протипожежного 
і спеціального машинобудування “Пожспецмаш”» 
(м. Прилуки Черні гівської області). Причиною такого 
рішення була протидія колишнього керівництва 
заводу у доведенні його до банкрутства і подальшого 
привласнення шляхом приватизації.

В області триває негласне протистояння власни-
ків місцевих торговельних мереж з потенційними «ін-
весторами» з Києва, а також з інших регіонів України, 
які мають бажання створити торговельні центри ві-
домих брендів у Чернігові та області. Навесні 2007 р. 
таке протистояння привело до появи інформаційних 
листівок у м. Чернігові, в яких голова Чернігівської 
обласної ради та голова Чернігівської районної дер-
жавної адміністрації були звинувачені в корупційних 
схемах щодо продажу землі в Чернігівському районі 
для побудови торговельно-розважального центру. 

На міському рівні в розрізі перерозподілу влас-
ності можна навести приклад продажу залишків ме-
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режі магазинів «Чернігівпродтовари», яка перебувала 
в комунальній власності. Проте основна увага приді-
лялася купівлі земельних ділянок у межах міста, за які 
подекуди розгорнулася досить жорстка боротьба.

В той же час тривають хронічні конфлікти влас-
ників за окремі підприємства у сфері енергетики. 
Так, на початку 2006 р. на хвилі рейдерських атак в 
інших регіонах України відбулася спроба захопити 
енергопостачальну компанію «Чернігівобленерго». 
Експерти енергетичного ринку вважають причиною 
ситуації, що склалася навколо обленерго, конфлікт 
російського бізнесмена Костянтина Григоришина зі 
структурами, наближеними до українського бізнес-
мена Григорія Суркіса. На сьогодні 25 % + 1 акція 
«Чернігівобленерго» належить державі, по 20 % — 
компаніям «Craftex Ltd» і «Technolux Ltd» (обидві — 
Британські Віргінські острови), 15 % — компанії 
«Meadcroft Management Ltd» і 10 % — компанії 
«Fullway Consultants Ltd» (обидві — Великобританія). 
Реш та акцій розподілені між фізичними (близько 3 %) 
і юридичними (близько 7 %) особами. Державних 
25 % + 1 акція «Чернігівобленерго» Кабінет Міністрів 
передав у статутний фонд Національної акціонерної 
компанії «Енергетична компанія України».

Також у 2006 році було зроблено спробу навести 
лад і в царині обласного комунального господарства. 
У серпні минулого року Управлінням комунального 
майна обласної ради було завершено інвентариза-
цію нерухомого комунального майна обласної ради. 
Всього було зафіксовано 1 803 об’єктів, з яких 95 % 
не мають свідоцтв про право власності на нерухоме 
майно. Дуже багато об’єктів перебувають у непри-
датному стані і потребують ремонту. Після аналізу 
ситуації було розроблено і затверджено Положення 
про порядок закріплення комунального майна 
облас ті за комунальними підприємствами, устано-
вами, заклада ми на праві господарського відання чи 
оперативного управління, яке було затверджене ра-
дою попереднього скликання. За матеріалами інвен-
таризації здійснюється закріплення наявного майна 
шляхом укладення відповідних договорів та під-
писання актів приймання-передачі. Завдяки цьому 
з’являється юридичне підґрунтя для користування 
комунальним майном та встановлюється ступінь від-
повідальності керівників за його збереження.
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УЧАСНИКИ КОНСОРЦІУМУ ОРГАНІЗАЦІЙ

ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ
 
Лабораторія законодавчих ініціатив – це незалежний аналітичний центр, який було засновано у квітні 

2000 року з метою розвитку законодавства, вивчення засад парламентаризму, дослідження діяльності Верхов-
ної Ради України, забезпечення громадськості до законодавчого процесу, сприяння здійсненню демократич-
них перетворень в Україні.

Контакти:
Тел.: +38(044) 531 27 68

Факс: +38(044) 425 25 33 
Адреса для листування: 04070, м. Київ, а/c 20

Електронна пошта: info@laboratory.kiev.ua
Веб-сторінка: www.parliament.org.ua

ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА є позапартійною та фінансово незалежною загальнонаціональною мережею 
з горизонтальною структурою та самоврядним управлінням на засадах багатолідерності.  Місія Громадянської 
мережі ОПОРА складається із двох взаємопов’язаних складових, що є запорукою розвитку України: побудова 
суспільства на принципах публічної політики та посилення громадської активності.

Метою діяльності Мережі є створення опори для розвитку країни шляхом підвищення індивідуальної відпо-
відальності громадян за процеси в країні, вироблення ефективних механізмів контролю за діями влади і станов-
лення суспільного балансу: «-громада-влада-бізнес-». 

Контакти:
Тел./факс: +38(044) 425 31 55, 

+38 (063) 617 97 67
Адреса для листування: 04070, м. Київ, а/с 43

Електронна пошта: info@opora.org.ua
Веб-сторінка: www.opora.org.ua  

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

Комітет Виборців України (КВУ) – незалежна громадська організація, нейтральна до політичних партій та 
виборчих блоків. КВУ діє на засадах добровільності, рівності своїх членів, самоуправління, законності і глас-
ності. Місія КВУ – це активізація громадян до участі в управлінні державою та реалізації їх конституційних прав. 
Метою діяльності організації є не лише допомога конкретним людям у вирішенні їх конкретних питань, а й ініці-
ювання інституційних змін, які могли б наблизити українське суспільство до демократичних стандартів. Комітет 
виборців України зареєстрований Міністерством Юстиції України 28 грудня 1994.

Контакти:
Тел.: +38(044) 492 27 68, 492 27 69, 254 25 26  

Факс: +38(044) 492 27 67
Адреса для листування: 01133, м. Київ – 133, а/с 181

Електронна пошта: cvu@cvu.kiev.ua
Веб-сторінка: www.cvu.org.ua  
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