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Вступ та методологія
Про «Атестацію депутатів місцевих рад»
Результати чисельних громадських моніторингів свідчать про багатоскладовість проблеми
невисокого рівня відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності виборцям депутатів
місцевих рад, найбільш небезпечним наслідком якої є низький рівень довіри громадян до
представницьких інститутів, в тому числі, до місцевих рад1.
Однією з основних складових проблеми є базова непоінформованість виборців, як через
неефективне використання доступних для місцевих депутатів каналів комунікації, так і через
незабезпечення доступу до такої інформації для виборців з боку депутатів. Незабезпеченість в
необхідному обсязі інформацією про діяльність місцевих депутатів призводить до зниження
рівня прозорості реалізації ними своїх функцій, доброчесного використання владних
повноважень так серйозного зниження рівня підзвітності виборцям. Окрім того, попередній
досвід реалізації кампаній громадських моніторингів реалізації повноважень місцевими
депутатами, який має Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» свідчить ще
й про невиконання обов’язків, покладених на депутатів місцевих рад профільним
законодавством.
Практичними складовими проблеми є недоступність для громадян офіційної інформації про
депутатів, неналежна практика проведення прийомів громадян, відсутність практики
інформування про свою діяльність з боку депутатів, або ж формальне інформування без
двосторонньої комунікації, невідповідність діяльності депутатів антикорупційним стандартам
(розкриття для широкого загалу інформації про статки, оприлюднення інформації про приватні
інтереси та врегулювання конфлікту інтересів за його з’ясування), відсутність підзвітності або
лише формальна підготовка звітності, про яку переважна більшість громадян залишається
необізнаним.
З боку самих депутатів загальний низький рівень відповідальності перед громадянами, часто
виправдовується громадським характером представницьких функцій: відсутністю платні за
виконання законних обов’язків (відвідування пленарних засідань сесій, засідань постійних
комісій, участі в підготовці та розгляді проектів рішень місцевих рад, поданні депутатських
запитів
на
вирішення
ідентифікованих
проблем
громадян,
тощо).
Усвідомлюючи комплексність описаної проблеми, Одеська обласна організація ВГО «Комітет
виборців України» в 2015 році ініціювала громадську кампанію по персональній оцінці
результатів діяльності депутатів Одеської міської ради VI скликання («Атестацію депутатів»
Одеської міської ради).
З 2016 року організація розпочала реалізацію аналогічної ініціативи, розширивши географічне
охоплення, до вже новообраних депутатів Одеської обласної, Одеської, Ізмаїльської, БілгородДністровського, Котовського, Ренійського, Татарбунарського, Роздільнянського міських рад
Одеської області.

Third Annual Ukrainian Municipal Survey. 20 January – 12 February, 2017 Conducted by Rating Group Ukraine on behalf of
the Center for Insights in Survey Research // http://www.iri.org/resource/ukraine-poll-local-outlook-improves-nationalpessimism-remains-high
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В 2017 році аналогічне персональне оцінювання – Атестація депутатів місцевих рад
здійснюється по відношенню до депутатів ще 7 міських рад обласних центрів: Рівненської,
Львівської, Сумської, Черкаської, Дніпровської, Краматорської та Херсонської міських рад.
Оцінювання діяльності депутатів в зазначених міських радах здійснюють партнерські
організації, які на постійній основі займаються просування відкритості, прозорості, підзвітності
та доброчесності органів місцевого самоврядування в відповідних містах: Рівненське та
Львівське представництва Громадянської мережі ОПОРА, ГО Ліга захисту, Черкаська обласна
організація ВГО «Комітет виборців України», Дніпропетровська обласна громадська організація
"Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики", ГО
«Точка доступу» та Херсонська обласна громадська організація «Причорноморський центр
політичних та соціальних досліджень».
Зазначена ініціатива реалізується з метою підвищення рівня відповідності діяльності
місцевих депутатів законам України, а також практикам належного управління за допомогою
персоніфікованої оцінки кожного окремого депутата, а також збільшення обізнаності населення
про діяльність місцевих депутатів.
Складовими ініціативи є:
1. здійснення персонального оцінювання місцевих депутатів по набору доступних до
об’єктивного вимірювання критеріїв, які характеризують комплекс реалізації статусу
депутата місцевої ради.
2. Додаткове виваження оцінки, яка здійснюється по об’єктивним параметрам,
результатами опитування місцевих експертів щодо їх оцінки реалізації повноважень
місцевими депутатами.
3. Вироблення персональних рекомендацій кожному місцевому депутату, який пройшов
оцінювання, щодо підвищення якості реалізації повноважень та, відповідно, підвищенню
персональної доступності для взаємодії з виборцями.
4. Персональне просування напрацьованих рекомендацій для місцевих депутатів.
5. Постійне інформування громадян про індивідуальні доробки місцевих депутатів в
представництві виборців.
У своєму оцінюванні організація керувалася, в першу чергу, законами «Про місцеве
самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ
до публічної інформації».
Оцінювання проводиться по заздалегідь встановленому переліку критеріїв, по кожному з яких
оцінка реалізації повноважень депутатам може скласти від «0», в разі повної невідповідності
критеріїв, до «5», в разі повної відповідності критерію. Загальна оцінка представляє собою
середнє значення всіх оцінок по кожному з критеріїв.
Таким чином, в разі повної відповідності всім критеріям, діяльність депутата могла бути оцінена
в 5 б.
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Критерії, по яким здійснюється оцінювання, базуються на вихідних умовах відповідності
діяльності місцевих депутатам принципам відкритості та прозорості, доброчесності та
підзвітності.
Під відкритістю для виборців розуміється простота та доступність інформації про обраних
представників – місцевих депутатів;
Під прозорістю діяльності – реалізація депутатських повноважень у відкритий спосіб, що
дозволяє здійснювати громадський контроль;
Під доброчесним представництвом інтересів своїх виборців розуміється поведінка та дії, які
відповідають набору маральних та етичних принципів та стандартів, які, серед іншого,
створюють бар’єри для корупційних дій;
Під підзвітністю громаді розуміється відповідальність місцевих депутатів за здійснення своїх
повноважень.
Про що цей звіт.
В цьому звіті представлені результати перевірки відповідності діяльності депутатів місцевих
рад, які охоплені ініціативою, показникам відкритості та прозорості в частині доступності для
виборців інформації про самих депутатів на офіційних сайтах місцевих рад, інформування
депутатами про графік та місце проведення прийому виборців, а також контактні відомості для
зв’язку, здійснення особистого прийому виборців, а також поточне інформування виборців про
свою діяльність.
Як здійснювалось оцінювання.
Вихідними критеріями для оцінки відповідності діяльності місцевих депутатів показникам
відкритості та прозорості в частині інформування та здійснення прийому виборців виступали
наступні:
1) Розміщення інформації про депутата на офіційному сайті ради:
біографічна довідка, що включає інформацію про освіту, досвід роботи, сімейний стан;
фотокартка депутата;
інформація про партійну приналежність, а також партію, від якої обрано депутата;
2) Оприлюднення повної та актуальної інформації про місце і час проведення прийому, а
також контактних відомостей, для здійснення зв’язку з депутатом;
3) Здійснення регулярного особистого прийому виборців не рідше, ніж 1 раз на місяць
відповідно до встановленого графіку проведення прийому;
4) Регулярне інформування виборців про свою діяльність, включаючи використання
каналів інформування, які дозволяють здійснення двосторонньої комунікації з
громадянами (використання соціальних мереж);
Перевірка здійснення прийому виборців депутатами місцевих рад здійснювалась шляхом
моніторингових візитів за вказаними депутатами адресами та графіками проведення прийому
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виборців2. В разі, якщо протягом першого моніторингового візиту не вдавалось підтвердити
проведення прийому виборців, здійснювалась, як мінімум, 1 додаткова перевірка. Лише після
декількох невдалих спроб потрапити на прийом до місцевого депутата, робився висновок щодо
невідповідності депутата зазначеному критерію: проведення особистого прийому виборців, як
мінімум, раз на місяць.
Польовий етап моніторингу тривав в період з 1 серпня по 30 вересня 2017 р.
Джерелами для висновків щодо надання інформації про депутатів на офіційних сайтах місцевих
рад, інформування про час та місце здійснення прийому виборців, а також контакті відомості для
здійснення зв’язку з депутатами слугували, відповідно, офіційні сайти місцевих рад, офіційні
сайти та/або сторінки в соціальних мережах місцевих осередків політичних партій та самих
депутатів. Щодо інформування про свою діяльність депутатами джерелами для висновків
слугували сторінки депутатів в соціальних мережах та, в окремих випадках, місцеві газети3.

2У

випадку депутатів Одеської обласної ради, місця проведення прийому виборців яких розташовані далі, ніж на 40 км. від
обласного центру, перевірка проведення прийому здійснювалась за скороченим форматом: шляхом дзвінків по зазначеним
депутатами контактним номерам телефонів в дні та години, зазначені депутатами для здійснення прийому виборців.
3 Місцеві ради Одеської області (окрім Одеської міської ради).
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Висновки
1. Депутатами Одеської обласної ради VII скликання стали представники партій
«Опозиційний блок» (23 депутати), «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (22),
«Довіряй Ділам» (12), ВО «Батьківщина» (11), «Відродження» (8) та «Наш край» (8).
Головою обласної ради було обрано представника «Блоку Петра Порошенка «Солідарність»
Анатолія Урбанського, першим заступником голови – представника ВО «Батьківщина» Олега
Радковського і заступником голови – представника «Нашого краю» Юрія Дімчогло.
2. Станом на завершення другого року повноважень депутатів Одеської обласної ради,
лише троє депутатів надали для оприлюднення на офіційному сайті ради свої
біографічні дані (біографія, що складається з відомостей про освіту, досвід роботи,
місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність) та фотокартки у повному
обсязі.
Однак лише у Ірини Коваліш («Опозиційний блок») така інформація оприлюднена на сторінці
депутата, тоді як у Анатолія Урбанського («Блок Петра Порошенка «Солідарність») і Олега
Радковського (ВО «Батьківщина) така інформація оприлюднена у розділі «Керівництво».
На депутатських сторінках на веб-сайті обласної ради у Анатолія Урбанського та Олега
Радковського, а також решти 81 депутата, оприлюднена неповна інформація.
3. На початок третього року повноважень, є депутати Одеської обласної ради, які не
надали для оприлюднення на офіційному сайті обласної ради інформацію про
прийом виборців: час та місце проведення прийому виборців, а також контактний номер
телефону.
Не оприлюднена на офіційному сайті ради інформація про прийом виборців щодо 16-ти
депутатів обласної ради:
Родіона Абашева, Миколи Авілова, Григорія Бойка, Олександра Бондаренка, Олеся Вітряного,
Марії Гайдар, Аркадія Губерника, Миколи Дерев’янка, Марини Зінченко, Микити Кузькевича,
Олега Кутателадзе, Юрія Маслова, Сергія Паращенка, Віталія Свічинського, Миколи Сорочана
(«Блок Петра Порошенка «Солідарність»);
Дмитра Чапіра («Довіряй Ділам»);
Ще 13 депутатів оприлюднили неповну інформацію про прийом виборців: Віктор Бакланов,
Віктор Бубнов, Сергій Лупашко, Павло Напрієнко, Володимир Осіпов, Іван Стреля, Вадим
Шкарівський («Опозиційний блок»), Олег Бабенко, Володимир Щербина («Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), Івана Бойченко, Віталій Разумов, Олександр Усінов та Ігор Учитель
(«Відродження»).
4. Протягом двох років повноважень в значної частини депутатського корпусу Одеської
обласної ради відбулись зміни в графіках здійснення прийому виборців (змінилось
місце проведення прийому, або час). Втім, на офіційному сайті Одеської обласної ради
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інформація щодо інформації про прийом виборців таких депутатів залишається
неактуалізованою.
У 35 депутатів4 Одеської обласної ради не вдалося підтвердити актуальність частини
оприлюдненої інформації про прийом виборців.
Найбільше таких депутатів є представниками партії Відродження (7 з 8 депутатів).
У Опозиційного блоку 12 з 23-х.
У Довіряй Ділам (6 з 12-ти)
У ВО «Батьківщини» - 5 з 11-ти.
В БПП Солідарність таких депутатів 4 з 22-х.
Найменше депутатів, щодо яких було встановлено неактуальність оприлюднених відомостей
про прийом виборців в (по відношенню до загальної кількості депутатів) у «Нашого краю» (1 з
8-ми депутатів).
5. Відносно більш як третини (31) депутатів Одеської обласної ради не вдалося
підтвердити здійснення прийому виборців.
У зв’язку з відсутністю контактних номерів телефонів в оприлюдненій інформації про прийом
не вдалося підтвердити здійснення прийому виборців відносно Віктора Бубнова, Сергія
Лупашка, Павла Напрієнка, Володимира Осіпова, Івана Стрелі, Вадима Шкарівського
(«Опозиційний блок»), Олега Бабенко, Дмитра Барінова, Володимира Щербини («Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), Віктора Душейка (ВО «Батьківщина»), Івана Бойченка, Віталія
Разумова, Олександра Усінова та Ігоря Учителя («Відродження»).
В ході ж відвідування приймалень та обдзвону не вдалося також підтвердити здійснення
прийому виборців Володимиром Кривошеєю («Опозиційний блок»), Родіоном Абашевим,
Миколою Авіловим, Анатолієм Артеменком, Олесем Вітряним, Мариною Зінченко, Микитою
Кузькевичем, Олегом Кутателадзе, Юрієм Масловим, Миколою Сорочаном («Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), Максимом Повзуном, Анатолієм Садовником, Віталієм Харченком,
Анатолієм Хмелевським, Дмитром Чапіром, Ольгою Юрко («Довіряй Ділам»), Євгенієм
Копотієнком, Ігорем Недозимованим, Ігорем Учителем («Відродження»).
6. В деяких випадках здійснення прийому виборців хоч і було підтверджено, втім не
вдалось підтвердити, що депутати здійснюють прийом особисто, як того вимагає
закон.

«Опозиційний блок» - Олександр Адзеленко, Віктор Баранський, Віктор Бубнов, Ігор Кліменко, Володимир Кривошея, Сергій
Лупашко. Володимир Напрієнко, Володимир Осіпов, Віталій Саутьонков, Іван Стреля, Володимир Червяков, Вадим Шкарівський;
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» - Анатолій Артеменко, Олег Бабенко, Дмитро Барінов, Володимир Щербина; «Довіряй Ділам»
- Максим Повзун, Анатолій Садовник, Володимир Сушков, Віталій Харченко, Анатолій Хмелевський, Ольга Юрко; ВО «Батьківщина» Олег Батлюк, Валентин Душейко, Сергій Петровський, Алла Стоянова, Леонід Шимон; «Відродження» - Іван Бойченко, Олексій
Кобильніков, Євгеній Копотієнко, Ігор Недозимований, Віталій Разумов, Олександр Усінов, Ігор Учитель; «Наш край» - Олександр
Кащі.
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Прийом здійснюється помічниками 4-х депутатів Одеської обласної ради:
Віталія Саутьонкова, Сергія Червякова («Опозиційний блок»);
Володимира Сушкова, Вадима Теплицького («Довіряй Ділам»).
7. В окремих випадках не вдалось підтвердити регулярність здійснення особистого
прийому виборців: тобто або депутати приймають виборців особисто рідше, ніж раз на
місяць, або нерегуляряно: Марія Гайдар («Блок Петра Порошенка «Солідарність») і
Олександр Ахмеров («Довіряй Ділам»).
8. В більшості депутатів, прийом яких вдалося підтвердити, приміщення, де
здійснюється прийом виборців, оздоблені спеціальними інформаційними
табличками, які допомагають виборцям зорієнтуватись в пошуку приміщення
депутатських приймалень.
Тим не менш, у Дмитра Барвіненка («Опозиційний блок»), Євгенії Абрамової, Олександра
Ахмерова («Довіряй Ділам») відсутня вивіска/інформаційна табличка, яка повідомляє про
наявність приймальні, що ускладнює пошук приймальні виборцями.
10. Приймальні лише восьми депутатів5 Одеської обласної ради оснащені необхідним
офісним обладнанням та меблями: стільцями в зоні очікування, стільцями в кабінеті, де
здійснюється прийом, столом, комп’ютером/ноутбуком, ксероксом/принтером/сканером,
канцелярським приладдям.
11. Найбільш активно, за словами самих же депутатів, виборці відвідують прийоми
Анатолія Урбанського («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Юрія Дімчогло і Олександра
Кащі («Наш край»). В середньому один прийом вказаних депутатів відвідує більше 15 громадян.
12. Найчастіше депутати на прийомах громадян отримують звернення з приводу питань
житлово-комунального господарства та надання матеріальної допомоги, дещо менше – щодо
надання юридичної допомоги.
13. Лише 12 з 84 депутатів Одеської обласної ради активно спілкуються з виборцями у соціальній
мережі Facebook6.
Ще 24 депутати Одеської обласної ради публікують інформацію про свою діяльність, однак не
реагують на дописи користувачів.
Всі інші депутати, не дивлячись на наявність власних сторінок, не використовують соціальну
мережу Facebook для інформування та активної взаємодії із виборцями.

5

Віктор Баранський, Сергій Червяков, Анатолій Чередниченко («Опозиційний блок»), Марія Гайдар, Анатолій Урбанський, Віталій
Свічинський («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Євгенія Абрамова («Довіряй Ділам»), Олег Радковський (ВО «Батьківщина»).
6 Ірина Коваліш, Роман Сеник, Владислав Фінік («Опозиційний блок»), Андрій Івашов, Микита Кузькевич («Блок Петра Порошенка
«Солідарність»), Євгенія Абрамова, Дмитро Чапір («Довіряй Ділам»), Олександр Барський, Руслан Табунщик (ВО «Батьківщина»),
Олексій Кобильніков («Відродження»), Трифон Антов, Іван Кюссе («Наш край»).
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Оприлюднення інформації про депутатів та прийом виборців
Повну інформацію про себе (фото, біографія, яка включає відомості про освіту, досвід роботи,
місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність) оприлюднили на веб-сайті Одеської
обласної ради лише три депутати: Ірина Коваліш («Опозиційний блок»), Анатолій Урбанський
(«Блок Петра Порошенка «Солідарність») та Олег Радковський (ВО «Батьківщина»). Проте у
голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського та першого заступника голови Олега
Радковського така інформація оприлюднена в розділі «Керівництво», а не в розділі
«Депутатський корпус».
Варто зазначити, що у розділі «Депутатський корпус» на веб-сайті Одеської обласної ради
сторінка кожного депутата оформлюється за єдиним шаблоном: фото, дата народження, освіта,
партійність, місце роботи, телефон, email та помічники-консультанти. Як видно, такий шаблон
не передбачає надання виборцеві детальної інформації про свого представника.
Абсолютна ж більшість депутатів Одеської обласної ради, в тому числі Анатолій Урбанський та
Олег Радковський, оприлюднили інформацію згідно шаблону, а отже не повну інформацію про
себе на сайті ради. З іншої сторони, як показує приклад Ірини Коваліш, у депутатів є змога
розмістити на сторінці більш детальну інформацію про себе.
Зрештою окрім зазначеного вище, жоден депутат не оприлюднив всю інформацію, що містить
шаблон. Так, 76 депутати Одеської обласної ради оприлюднили лише інформацію про освіту (без
зазначення навчального закладу і спеціальності), партійність та місце роботи, натомість не
вказавши інформацію про досвід роботи та сімейний стан.
Про місце роботи, досвід роботи, сімейний стан не оприлюднили інформацію Олесь Вітряний і
Марія Гайдар («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), про освіту, досвід роботи, сімейний стан
– Сергій Біб («Опозиційний блок»), про освіту, досвід роботи, місце роботи, сімейний стан – Іван
Бойченко («Відродження»).
У заступника ж голови Одеської обласної ради Юрія Дімчогло («Наш край») навіть в розділі
«Керівництво» не зазначений сімейний стан.
Більшість депутатів (68) Одеської обласної ради оприлюднили інформацію про здійснення
прийому виборців онлайн. У 55 депутатів з 68 оприлюднена повна інформація про прийом –
зазначені місце та графік прийому, контактний телефон: у «Опозиційного блоку» 167 таких

Олександр Адзеленко, Віктор Андрєєнков, Віктор Баранський, Дмитро Барвіненко, Микола Біб, Сергій Біб, Ігор
Кліменко, Ірина Коваліш, Володимир Кривошея, Віталій Саутьонков, Роман Сеник, Владислав Фінік, Князь
Хачатрян, Сергій Червяков, Анатолій Чередниченко, Володимир Чумаченко
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депутатів, у «Блока Петра Порошенка «Солідарність» – 58, у Довіряй Ділам – 119, у ВО
«Батьківщина» – 1110, у «Відродження» - 411 та «Нашого краю» - 812.
У 13 депутатів оприлюднена неповна інформація. Так, у Віктора Бакланова («Опозиційний
блок») не визначено де саме відбувається прийом, а у Віктора Бубнова, Сергія Лупашка, Павла
Напрієнка, Володимира Осіпова, Івана Стрелі, Вадима Шкарівського («Опозиційний блок»), Олега
Бабенко, Володимира Щербини («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Івана Бойченка,
Віталія Разумова, Олександра Усінова та Ігоря Учителя («Відродження») не зазначені контактні
номери телефонів.
У 33 депутатів обласної ради оприлюднена інформація про прийом виборців є актуальною. У 35
депутатів не вдалося підтвердити актуальність оприлюдненої інформації про прийом виборців.
Не вдалося підтвердити актуальність зазначеної адреси третьої (м. Одеса, вул. Композитора
Ніщинського, 28) приймальні у Ігоря Кліменка та других приймалень (м. Одеса, просп.
Добровольського, 70 і с. Кирнички відповідно) у Сергія Червякова («Опозиційний блок») та Алли
Стоянової, Олексія Кобильнікова і Олександра Усінова («Відродження»), адресу та графіку
прийому виборців у Павла Напрієнка (Опозиційний блок) і Олега Батлюка (ВО «Батьківщина»),
графік прийому виборців – Олександра Адзеленка («Опозиційний блок»), Віталія Харченка,
Володимира Сушкова (Довіряй Ділам), Сергія Петровського, Леоніда Шимона (ВО
«Батьківщина»), Олександра Кащі («Наш край»), контактний телефон – Дмитра Барінова («Блок
Петра Порошенка «Солідарність»), Віктора Душейка (ВО «Батьківщина»), всю оприлюднену
інформацію на веб-сайті ради про прийом – у Віктора Баранського, Володимира Кривошеї,
Віталія Саутьонкова («Опозиційний блок»), Анатолія Хмелевського, Ольги Юрко, Анатолія
Садовника, Максима Повзуна («Довіряй Ділам»), Євгенія Копотієнка, Анатолія Недозимованого,
Ігоря Учителя («Відродження»).
Варто відзначити, що у Олександра Адзеленка неактуальність графіку обумовлена тим, що він
частіше проводить прийом, аніж зазначено.
Інформація про здійснення прийому виборців Родіоном Абашевим, Миколою Авіловим,
Григорієм Бойко, Олександром Бондаренком, Олесем Вітряним, Марією Гайдар, Аркадієм
Губерником, Миколою Дерев’янком, Мариною Зінченко, Микитою Кузькевичем, Олегом
Кутателадзе, Юрієм Масловим, Сергієм Паращенком, Віталієм Свічинським, Миколою Сорочаном
(«Блок Петра Порошенка «Солідарність») та Дмитром Чапіром (Довіряй Ділам) не оприлюднена
на веб-сайті ради.

Анатолій Артеменко, Дмитро Барінов, Валентин Волканов, Андрій Івашов, Анатолій Урбанський
Євгенія Абрамова, Олександр Ахмеров, Сергій Булигін-Шрамко, Ігор Іоганов, Максим Повзун, Володимир
Садовник, Володимир Сушков, Вадим Теплицький, Віталій Харченко, Анатолій Хмелевський, Ольга Юрко
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Олександр Барський, Олег Батлюк, Валентин Душейко, Олег Казимиров, Олег Корженко, Михайло Лазаренко,
Сергій Петровський, Олег Радковський, Алла Стоянова, Руслан Табунщик, Леонід Шимон
11
Лілія Алексейчук, Олексій Кобильніков, Євгеній Копотієнко, Ігор Недозимований
12
Трифон Антов, Ігнат Братінов, Юрій Дімчогло, Олександр Кащі, Іван Кюссе, Панас Самунжи, Олег Сулаков,
Георгій Чиклікчи
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Проведення прийому виборців
Згідно зі ст. 10 закону Про статус депутатів місцевих рад кожен депутат зобов’язаний
«визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести
регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції,
звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх
оперативного вирішення».
Особливістю перевірки здійснення прийому виборців депутатами Одеської обласної ради є
розпорошеність їх приймалень в рамках всієї області, а відповідно відносно деяких депутатів
моніторинг міг здійснюватися лише шляхом телефонного опитування. Однак у 14 депутатів не
оприлюднені або неактуальні контактні номери телефонів, тому не вдалося перевірити
проведення прийому відносно Віктора Бубнова, Сергія Лупашка, Павла Напрієнка, Володимира
Осіпова, Івана Стрелі, Вадима Шкарівського («Опозиційний блок»), Олега Бабенко, Дмитра
Барінова, Володимира Щербини («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Віктора Душейка (ВО
«Батьківщина»), Івана Бойченка, Віталія Разумова, Олександра Усінова та Ігоря Учителя
(«Відродження»).
Не вдалося підтвердити здійснення прийому виборців з інших причин Володимиром
Кривошеєю («Опозиційний блок»), Родіоном Абашевим, Миколою Авіловим, Анатолієм
Артеменком, Олесем Вітряним, Мариною Зінченко, Микитою Кузькевичем, Олегом Кутателадзе,
Юрієм Масловим, Миколою Сорочаном («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Максимом
Повзуном, Анатолієм Садовником, Віталієм Харченком, Анатолієм Хмелевським, Дмитром
Чапіром, Ольгою Юрко («Довіряй Ділам»), Євгенієм Копотієнком, Ігорем Недозимованим, Ігорем
Учителем («Відродження»).
Не вдалося підтвердити здійснення прийому виборців особисто депутатом відносно Віталія
Саутьонкова, Сергія Червякова («Опозиційний блок»), Володимира Сушкова, Вадима
Теплицького («Довіряй Ділам»).
Відносно ж більшості депутатів (53) вдалося підтвердити проведення прийому виборців, серед
яких рідше одного разу на місяць особистий прийом виборців здійснюють лише Марія Гайдар
(Блок Петра Порошенка «Солідарність») та Олександр Ахмеров («Довіряй Ділам»).
Мінімум один раз на місяць здійснюють прийом виборців Віктор Андрєєнков, Віктор Бакланов,
Віктор Баранський, Дмитро Барвіненко, Микола Біб, Сергій Біб, Ірина Коваліш, Роман Сеник,
Владислав Фінік, Князь Хачатрян, Анатолій Чередниченко, Володимир Чумаченко
(«Опозиційний блок»), Григорій Бойко, Олександр Бондаренко, Аркадій Губерник, Микола
Дерев’янко, Анатолій Урбанський («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Євгенія Абрамова
(«Довіряй Ділам»), Олег Батлюк, Сергій Петровський, Олег Радковський, Алла Стоянова, Руслан
Табунщик, Леонід Шимон (ВО «Батьківщина»), Олексій Кобильніков, Олександр Усінов
(«Відродження»), Трифон Антов, Ігнат Братінов, Юрій Дімчогло, Олександр Кащі, Іван Кюссе,
Панас Самунжи, Олег Сулаков, Георгій Чиклікчи («Наш край»).
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Прийом виборців 2-3 рази на місяць відбувається у Олександра Адзеленка, Ігоря Кліменка
(«Опозиційний блок»), Валентина Волканова, Сергія Паращенка, Віталія Свічинського («Блок
Петра Порошенка «Солідарність»), Сергія Булигіна-Шрамко («Довіряй Ділам»), Олександра
Барського, Олега Корженка, Михайла Лазаренка (ВО «Батьківщина»), Лілії Алексейчук
( «Відродження»).
Чотири і більше разів на місяць здійснюють прийом виборців лише Андрій Івашов («Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), Ігор Іоганов («Довіряй Ділам») і Олег Казимиров (ВО
«Батьківщина»).
Важливим у здійснені прийому виборців є проведення його у позаробочі години або вихідні дні,
оскільки таким чином депутат надає змогу прийти на прийом максимальній кількості виборців,
які в цей час не зайняті на роботі. В Одеській обласній раді лише Володимир Щербина («Блок
Петра Порошенка «Солідарність») та Іван Бойченко («Відродження») задекларували здійснення
прийому виборців у позаробочий час. Однак, як зазначалося вище, підтвердити здійснення
прийому саме за таким графіком не вдалося.
Серед тих, чий прийом був підтверджений, не вдалося підтвердити наявність у приймальнях
депутатів вивіски або інформаційної таблички, що інформують про розміщення приймальні, у
Дмитра Барвіненка («Опозиційний блок»), Євгенії Абрамової, Олександра Ахмерова («Довіряй
Ділам»).
Найбільша кількість громадян відвідують прийоми Анатолія Урбанського («Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), Юрія Дімчогло і Олександра Кащі («Наш край»). В середньому один
прийом вказаних депутатів відвідує більше 15 громадян.
Від 10 до 15 громадян відвідують прийоми Олександра Адзеленка, Ірини Коваліш («Опозиційний
блок»), Євгенії Абрамової, Ігоря Іоганова («Довіряй Ділам»), Олександра Барського, Олега
Батлюка, Михайла Лазаренка (ВО «Батьківщина»), Лілії Алексейчук, Олексія Кобильнікова
(«Відродження»).
Від 5 до 10 громадян в середньому на один прийом приходять до Віктора Андрєєнкова, Віктора
Баранського, Дмитра Барвіненка, Сергія Біба, Ігоря Кліменка, Романа Сеника («Опозиційний
блок»), Андрія Івашова («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Сергія Булигіна-Шрамка
(«Довіряй Ділам») і Алли Стоянової (ВО «Батьківщина»).
До 5 громадян на одному прийомі бувають у Миколи Біба («Опозиційний блок»).
Найчастіше на прийомах у депутатів громадяни звертаються щодо вирішення проблем житловокомунального господарства, дещо менше, однак також часто, звертаються щодо надання
матеріальної допомоги. Найменше звернень депутати отримують щодо надання юридичної
допомоги.
Приймальні восьми депутатів оснащені всім необхідним обладнанням для здійснення прийому
(стільці в зоні очікування, стільці в кабінеті, де здійснюється прийом, стіл, комп’ютер/ноутбук,
ксерокс/принтер/сканер, канцелярське приладдя): Віктор Баранський, Сергій Червяков,
Анатолій Чередниченко («Опозиційний блок»), Марія Гайдар, Анатолій Урбанський, Віиалій
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Свічинський («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Євгенія Абрамова («Довіряй Ділам»),
Олег Радковський (ВО «Батьківщина»).
У всіх інших приймальнях не вистачає одного-двох елементів обладнання. Таких приймалень, де
було б взагалі відсутнє обладнання або наявний лише один елемент, немає.
Приймальні шести депутатів Одеської обласної ради розташовані в окремих приміщеннях,
відведених спеціально для приймальні. Такі приймальні у Віктора Баранського, Дмитра
Барвіненка, Сергія Червякова («Опозиційний блок»), Марії Гайдар, Андрія Івашова (Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), Олександра Барського, Олега Батлюка, Михайла Лазаренка, Сергія
Петровського (ВО «Батьківщина»), Юрія Дімчогло («Наш край»).
Прийом громадян здійснюють у приміщеннях органів влади (при цьому депутати там не
працюють) Микола Біб, Сергій Біб, Ігор Кліменко, Ірина Коваліш, Владислав Фінік, Князь
Хачатрян («Опозиційний блок»), Анатолій Артеменко, Валентин Волканов, Микола Дерев’янко
(«Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Євгенія Абрамова, Олександр Ахмеров, Вадим
Теплицький, Ігор Іоганов («Довіряй Ділам»), Олег Корженко (ВО «Батьківщина»), Лілія
Алексейчук («Відродження»).
За місцем своєї роботи приймають Анатолій Урбанський, Віталій Свічинський («Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), Олег Радковський (ВО «Батьківщина») та Юрій Дімчогло («Наш
край»).
В партійних приймальнях прийом громадян здійснюють Віктор Андрєєнков, Віталій Саутьонков,
Роман Сеник, Анатолій Чередніченко («Опозиційний блок»), Олег Радковський, Алла Стоянова,
Руслан Табунщик (ВО «Батьківщина»), Трифон Антов, Ігнат Братінов, Іван Кюссе, Панас
Самунжи, Олег Сулаков («Наш край»).
У приміщеннях ОСББ/ОСН, ЖСК виборців приймають Ігор Кліменко («Опозиційний блок»),
Сергій Булигін-Шрамко, Володимир Сушков («Довіряй Ділам»), Олексій Кобильніков
(«Відродження»).
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Інформування про діяльність депутатів
Дуже важливим в діяльності депутати інформувати виборців про свою діяльність. Прийом
виборців та безпосередні зустрічі із виборцями є одним з таких способів комунікації. Однак в
наш час важливими для покриття максимальної кількості виборців стали соціальні мережі, які
дають змогу депутатам донести інформацію про свою максимальному колу громадян та
оперативно реагувати на їх заяви, пропозиції, зауваження.
В Одеській обласній раді лише 12 депутатів активно використовують соціальну мережу
Facebook, тобто не лише інформують про свою діяльність, а й відповідають на коментарі
дописувачів. Такими депутатами являються Ірина Коваліш, Роман Сеник, Владислав Фінік
(«Опозиційний блок»), Андрій Івашов, Микита Кузькевич («Блок Петра Порошенка
«Солідарність»), Євгенія Абрамова, Дмитро Чапір («Довіряй Ділам»), Олександр Барський, Руслан
Табунщик (ВО «Батьківщина»), Олексій Кобильніков («Відродження»), Трифон Антов, Іван
Кюссе («Наш край»).
Ще 24 депутатів також активно інформують про свою діяльність у соціальній мережі, проте не
реагують на дописи користувачів: Віктор Андрєєнков, Віктор Бакланов, Віктор Баранський, Ігор
Кліменко, Віталій Саутьонков, Князь Хачатрян («Опозиційний блок»), Олег Бабенко, Дмитро
Барінов, Олесь Вітряний, Сергій Паращенко, Віталій Свічинський, Анатолій Урбанський,
Володимир Щербина («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Олександр Ахмеров, Ігор Іоганов,
Максим Повзун, Вадим Теплицький («Довіряй Ділам»), Олег Батлюк, Михайло Лазаренко, Сергій
Петровський, Алла Стоянова (ВО «Батьківщина»), Іван Бойченко («Відродження»), Юрій
Дімчогло, Олександр Кащі («Наш край»).
Інші депутати Одеської обласної ради не здійснюють інформування виборців через соціальну
мережу Facebook, е дивлячись на те, що більшість з них зареєстровані користувачі.

