№3-4 (96-97)
березень-квітень 2018

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ

1

ь
аст

л
а об
к
ь
с
де

О

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?
Выполнение обещаний городских
голов за первые два года каденции

Також у номері:

У Голубова - новые
биткойны, у жены
Дейдея - «Mercedes»,
а Кивалов «потратил»
швейцарские франки
стор.9 >>

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ –
В КОЖНУ ГРОМАДУ!

Як укласти
договір із терапевтом,
педіатром
та сімейним лікарем

стор.2 >>
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Громадське партнерство “За
прозорі місцеві бюджети!” (http://
probudget.org.ua/) в рамках програми USAID DOBRE розпочинає реалізацію проекту «Доброчесні громади» в 50 ОТГ 7 областей України.
В 2017 році Громадським Партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» вже було успішно впроваджено понад 50 антикорупційних
інструментів в 23 громадах першої
когорти, що беруть участь у програмі DOBRE.

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ

В УКРАЇНІ СТАРТУВАВ ПРОЕКТ
«ДОБРОЧЕСНІ ГРОМАДИ»

DOBRE у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській,
Миколаївській,
Тернопільській,
Харківській та Херсонській областях та складається з двох компонентів: «Фінансова доброчесність
у громадах» та «Запобігання корупції в об’єднаних територіальних
громадах».

Цього року в рамках проекту «Доброчесні громади» буде не
тільки продовжено впровадження
антикорупційних інструментів, а
й надане сприяння поліпшенню
практик фінансового менеджменту
і збільшенню прозорості місцевих
бюджетів у новостворених громадах.

В рамках компоненту «Фінансова доброчесність у громадах»
будуть проведені тренінги «Прозорість бюджетного процесу та
фінансового управління в ОТГ»,
учасники яких дізнаються про переваги прозорості бюджетних процесів та активної участі громадян в
управлінні фінансами та про інноваційні інструменти оцінювання та
підвищення рівня прозорості бюджетного процесу та фінансового
управління в громадах.

Проект охоплює всі 50 громад-партнерів програми USAID

Також в рамках цього компоненту кожна громада за допомогою

унікальної
Методології оцінки
прозорості місцевих бюджетів навчиться оцінювати рівень прозорості власного бюджетного процесу,
розробить “бюджет для громадян”
– інноваційний для України формат пояснення “простою мовою”
складних бюджетних питань для
мешканців та проведе інформаційно-просвітницьку
кампанію.
У кожній громаді буде проведена
оцінка прозорості бюджетного
процесу, на основі результатів якої
найпрозоріші громади отримають
заохочення від програми DOBRE.
В рамках компоненту «Запобігання корупції в об’єднаних територіальних громадах» будуть
також проведені тренінги для
представників громад, але вже
щодо впровадження антикорупційних інструментів. Компонентом
передбачено проведення 25 тренінгів для майже 500 представників
ОТГ, під час яких буде розглянуто
бюджетні процеси ОТГ і забезпечення їх прозорості, навчено
аналізувати бюджети та виявляти
в них корупційні ризики, проводити антикорупційну експертизу
проектів рішень і діючих нормативно-правових актів місцевих
органів влади, пояснено процедури
проведення державних закупівель
в ОТГ з використанням Prozorro,
функціонування та користь для
громади від використання E-Data,
презентовано сервіси “Розумне місто” (http://www.rozumnemisto.org),
обговорено налагодження роботи

дієвих наглядових рад комунальних підприємств, роз’яснено механізми запобігання та розв’язання
конфліктів інтересу, як належним
чином організувати конкурсний
відбір посадових осіб та розробити
антикорупційну програму для ОТГ.
Також учасники тренінгів розроблять план впровадження мінімум
двох антикорупційних інструментів в своїй громаді: Антикорупційної програми та ще одного додаткового інструменту на вибір.
Після завершення навчання експерти Громадського партнерства
“За прозорі місцеві бюджети!” виконуватимуть функцію наставників та допомагатимуть ОТГ проводити оцінку рівня прозорості
бюджетного процесу, розробляти
«бюджет для громадян», проводити інформаційно-просвітницьку
кампанію та впроваджувати антикорупційні механізми.

нерів та менторів в цьому проекті
й вже зараз вони розпочали візити в свої “підшефні” громади для
знайомства, презентації програми
та налагодження комунікації для
успішного виконання проекту.
Проект “Доброчесні громади”
реалізується Громадським партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” в рамках програми «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність»
(DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID).

Наприкінці проекту буде організований Форум з обміну успішним
досвідом та добрими практиками
між учасниками проекту, під час
якого будуть представлені його досягнення, відзначено найпрозоріші
громади, проведено обговорення
основних проблем і шляхів їх подолання, а також визначено подальшу стратегію впровадження.
Наприкінці березня в Одесі відбувся “тренінг для тренерів” для
експертів Громадського партнерства “За прозорі місцеві бюджети!”,
які виконуватимуть функцію тре-

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ – В КОЖНУ ГРОМАДУ!

Одеська обласна організація «Комітету виборців України» спільно з
медіа-холдингом ІзбірКом почала
регіональну комплексну кампанію
з підвищення рівня медіаосвіти,
критичного мислення та свідомого сприйняття медіаматеріалів для
жителів Одеського регіону.
Головним напрямком діяльності
стане проведення більш 50 тренінгів з медіаграмотності в районах і
новостворених об’єднаних громадах області. Цільовими аудиторіями стануть школярі і студенти (для
них будуть проводитися окремі за-

ходи), а також вчителі, бібліотекарі
та журналісти. Мета тренінгів - як
донести учасникам інформацію
про медіаграмотність, так і підготовка нової хвилі тренерів з учасників тренінгів.
Основними темами тренінгів стануть медіаграмотність як
життєво необхідний навик в сучасному
соціально-політичному
і культурному контексті України;
медіаосвіта і громадянське суспільство; інструменти медіаграмотності за часів інформаційних війн;
медіаосвіта і медіаграмотність в

навчальних закладах; медіа та інформаційна грамотність в сучасній
бібліотеці тощо.
За результатами проведених тренінгів запланована підтримка не
менше 10 власних проектів учасників тренінгів (проведення спеціалізованих заходів, програм з медіамоніторингу, аналіз медіаситуації в
районах і т.д.).
Крім того, на сайті ІзбірКому
створена платформа для створення
і поширення контенту з медіаграмотності, який є актуальним для
Одеської області.
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Зареєструватися на майбутні
тренінги, а також запропонувати
місце проведення можна ТУТ.
Реалізація цього проекту стала
можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «У-Медіа»,
що виконується міжнародною організацією Інтерньюз. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю
Одеської обласної організації ВГО
«Комітет виборців України» та необов’язково відображає точку зору
USAID, уряду США та Інтерньюз.
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Рівень реалізації
програми
Геннадія Труханова
за підсумком другого
року залишається
невисоким
Передвиборча програма Геннадія
Труханова на місцевих виборах 2015
року складалася з 37 передвиборчих
пунктів, що на 12 обіцянок менше
ніж попередня програма. Згідно з
аналізом передвиборчої програми Одеського міського голови на
відповідність обіцянок наявними
повноваженням показує, що 80% передвиборчих обіцянок можуть бути
виконані в рамках тихповноважень,
які є у міського голови. Так, лише
три з 37 передвиборчих обіцянок
Геннадія Труханова не можуть бути
виконані в зв’язку з наявними повноваженнями і ще шість обіцянок
відносяться до сфер, в яких у міського голови обмежені повноваження. У той же час 28 з 37 обіцянок відносяться до сфер, в яких у міського
голови є вся повнота повноважень
для їх реалізації.
Програма Геннадія Труханова
охоплює 7 з 10 можливих сфер міської політики. Як згадувалося вище,
більшість обіцянок відповідають
сферам, міський голова має належні повноваження для їх реалізації:
житлово-комунальне господарство
та благоустрій, екологічна безпека, транспортна галузь і дорожнє
господарство, економічний розвиток громади, реалізація принципів
«Гарного управління»; обіцянки,
для виконання яких повноваження
є обмеженими, відносяться до сфер
забезпечення потреб сфер освіти та
охорони здоров’я.
Відсутні в передвиборчій програмі Геннадія Труханова обіцянки в
сферах містобудівної політики і земельних правовідносин, реалізації
соціальної політики і забезпечення
потреб сфери культури.
У той же час, не дивлячись на високий рівень відповідності передвиборчої програми Геннадія Труханова
наявними у міського голови повноважень, програма є не розгорнутою,
тобто визначені в основному загальні цілі, проте відсутні чіткі етапи її
реалізації, показники досягнення
завдань, джерела та обсяги фінансування. Так, розгорнутість програми
оцінена на 1,5 з 7 можливих балів.
Якщо розглядати рівень реалізації
передвиборчої програми за підсумками другого року, то він продовжує
залишатися невисоким. З одного
боку, про це свідчить кількість обіцянок, інформація про виконання
яких відсутня: 5 з 34 обіцянок (в
перший рік таких обіцянок було 7).
Хоча більшість обіцянок, що не виконуються, відносяться до таких,
для реалізації яких у міського голови є всі необхідні повноваження.

З іншого боку, багато обіцянок,
виконання яких було розпочато, реалізуються без істотного просування в результатах, тобто їх виконання залишається на рівні декларацій
або прийняття цільових програм.
Наприклад, для реалізації обіцянки «Впровадження системи безготівкового розрахунку в міському
електротранспорті - «Електронний
квиток» Одеською міською радою в
березні 2017 року було прийнято рішення про впровадження відповідної системи в міському транспорті,
але конкурсна комісія з визначення
інвестора для впровадження «Електронного квитка» почала роботу
лише 31 жовтня 2017 року.
У другій рік роботи виконання
передвиборчих обіцянок Геннадія
Труханова істотно не просунулося
в жодній сфері. Незначне підвищення оцінок відбулося в трьох сферах:
житлово-комунального господарства та благоустрою (середня оцінка
по сфері підвищилася з 1,9 балів до
2), транспортній галузі та дорожнього господарства (з 1,4 балів до
1,6) і реалізації принципів «Гарного
управління» (з 1,3 балів до 1,8).
Середня оцінка виконання передвиборчих обіцянок в трьох сферах
не змінилася: сфери економічного
розвитку громади, екологічної безпеки - по 1,7 балів, сфера забезпечення потреб освіти - 1,3 балів.
Як у випадку з обіцянками, середня оцінка яких змінилася, так і у
випадку з обіцянками, оцінка яких
не змінилася, ті чи інші заходи щодо
їх виконання здійснюються, але не
призводять до суттєвих змін, тобто
не наближають реалізацію обіцянок
до їх повного виконання. Наприклад, в рамках реалізації обіцянки
«Організація велодоріжок зі спальних районів до центру міста» з’явилася велодоріжка завдовжки один
квартал як частина загального кільця в центрі міста, або обіцянки «Перетворення Одеси в один з центрів
інновацій і IT-індустрії Східної Європи» - міською радою виявляється
організаційна і фінансова підтримка
бізнес-форумів, конференцій тощо,
які проходять в Одесі. Однак такі
заходи є лише частиною необхідних
системних зусиль для реалізації зазначених обіцянок.
Середня оцінка виконання передвиборчих обіцянок в сфері забезпечення потреб охорони здоров’я
зменшилася з 1,7 балів до 1. На
зниження середньої оцінки в сфері
головним чином вплинуло суттєве
зниження оцінки з реалізації обіцянки «Здача в експлуатацію нової

лікарні «швидкої допомоги». Одеською міською радою лікарня «швидкої допомоги» була передана на баланс міської лікарні № 10, але через
кілька місяців на той момент ще
заступник міського голови Зінаїда
Цвірінько заявила, що місту Одесі
така лікарня не потрібна.
Незначне підвищення або відсутність підвищення середніх оцінок
є негативною тенденцією, оскільки
більшість передвиборчих обіцянок
Геннадія Труханова відносяться
до сфер, в яких міський голова має
повну компетенцію і реалізація цих
напрямків локальної політики залежить від його ініціативи.

дернізації та налагодження роботи
Одеської ТЕЦ

2. Розвиток існуючих міських про- боти виконаною залишається лише
грам промислового виробництва одна обіцянка передвиборної продля створення нових робочих місць грами Геннадія Труханова в сфері
3. Програма «Чиста вода» в шко- економічного розвитку громади
- «Створення бізнес-інкубатора за
лах
принципом «коворкінгу» - безко4. Відновлення підстанцій швидштовного майданчика розміщення
кої допомоги, щоб знизити час добізнес-офісів підприємців, допомога
їзду машини на виклик до 5-10 хвив реалізації успішних проектів на
лин.
міському рівні».
За результатами двох років ро-

На підставі динаміки виконання
програмних пунктів за сферами, середня оцінка реалізації передвиборчої програми Геннадія Труханова,
без урахування її якості, за підсумками другого року роботи підвищилася лише на 0,1 балів і становить 1,7
балів.
Багато передвиборчих обіцянок
виконувалися в рамках спільної роботи Одеської міської ради, тобто в
рамках реалізації раніше прийнятих
програм і в рамках поточної роботи виконавчих органів ради. Відповідно в процесі аналізу виконання
передвиборчої програми складно
визначити, які дії здійснювалися з
ініціативи міського голови, а які - в
ході спільної діяльності виконавчих
органів.
В ході другого року перебування
на посаді істотних кроків по виконанню обіцянок, які раніше не реалізовувались або виконання яких уже
було розпочате в 2016 році, зроблено
не було.
З урахуванням якості передвиборчої програми підсумкова оцінка виконання обіцянок Одеського
міського голови підвищилася на 0,02
балів і становить лише 0,29 балів.
Не зважаючи на високу оцінку відповідності передвиборної програми
повноваженням міського голови
(0,8 балів з 1), така оцінка обумовлена 
відсутністю стратегії реалізації передвиборної програми Геннадія Труханова, а також відсутністю
системності в діях по виконанню
передвиборчої програми.
Необхідно звернути увагу, що виконання цілого ряду важливих обіцянок за результатами двох років
перебування на посаді не було розпочато, хоча вони належать до сфер
локальної політики з максимальними повноваженнями міського
голови:
1. Залучення інвестора для мо-
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РЕФОРМИ
ІЗБІРКОМ: ВЛАДА
ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ

ИЗ СЕМИ СВОИХ ПРЕДВЫБОРНЫХ
ОБЕЩАНИЙ МЭР РЕНИ НАИБОЛЕЕ
ИНТЕНСИВНО ВЫПОЛНЯЕТ ДВА

Городской голова Рени Игорь Плехов отчитался перед избирателями
о своей деятельности за 2017 год.

может выполнить, мы скомпоновали по сферам, приблизительно, как
и в его отчете.

Отчет сначала - 9 февраля 2018
года опубликовали в газете «Ренийский вестник», а 12 февраля - на
официальном сайте Ренийского городского совета.

Сфера жилищно-коммунального
хозяйства. К ней мы отнесли два
обещания: «Не будет массы коммунальных предприятий и маленьких
фирм, которые оказывают сомнительного качества коммунальные
услуги и берут за это огромные
деньги. Все услуги будут оказываться централизованно, а тарифы приниматься прозрачно» и «Особое
внимание уделю повышению качества воды».

В начале своего отчета Игорь
Плехов подробно осветил работу
совета и его исполнительного комитета в целом. И подробно рассказал,
что было сделано в сферах социально-экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства,
предоставления административных
услуг, обеспечения дошкольного
образования, социальной защиты
населения и культуры и международного сотрудничества. Мы
не будем разбирать детально этот
отчет. Каждый желающий может
ознакомиться с ним на указанных
выше информационных площадках и сделать свои выводы. Мы же
предлагаем читателям посмотреть
на работу, проделанную городским
головой, с другой точки зрения. С
точки зрения выполнения им своих
предвыборных обещаний.
Наша газета уже публиковала
анализ предвыборной программы
Игоря Плехова. Поэтому напомним
только основные выводы. Программа эта в полном смысле этого слова таковой не является, это скорее
агитационный материал, в котором
кандидат на пост городского головы
намечает основные направления
своей работы. Достаточно сказать,
что из 14 пунктов программы каждый второй либо не конкретный,
либо не отвечает полномочиям городского головы. Для удобства те
пункты программы, которые мэр

В первый год своей работы первое из этих обещаний Игорь Плехов начал выполнять активно. Были
расторгнуты договоры с частными
предпринимателями, обслуживавшими многоквартирные дома, и,
после проведения тендера, заключен договор с одесской компанией
«ЖЭК». Но эти действия мэрии
имели неожиданные последствия: в
городе в массовом порядке начали
организовываться ОСМД, которые
отказывались от услуг одесской
компании.
В настоящее время компания
«ЖЭК» свою деятельность в городе
Рени свернула, а ситуация с обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных домов запутанная.
Прямо противоположная ситуация
сложилась с выполнением второго обещания. Только за 2017 года,
из бюджетов различных уровней,
было выделено на ремонт и строительство водопроводных сетей в городе, на закупку насосов и другого
оборудования более 3 миллионов
гривен. А всего за два года в Рени
заменено 5 километров 68 метров
старых дырявых труб разного диаметра на новые пластиковые и по-

ского совета в отношении первых
АВТОР: Михайло Бойко
должностных лиц, можно сделать
выводы, что определенное омоло- ских больных».
жение аппарата исполнительного
Никаких действий по открытию
комитета произошло.
социальной аптеки в городе городВ сфере реализации социальной ским головой пока не предпринято.
политики было дано одно обеща- Но в в 2017 году из городского бюние: «Считаю делом чести оказывать джета выделено 62 тысячи гривен
всестороннюю помощь ветеранам на приобретение полуавтоматичеВеликой Отечественной войны, ского биохимического анализатора
участникам боевых действий, за- для Центральной районной больслуженным офицерам и солдатам, ницы. Таким образом можно сделать
отставным милиционерам и спаса- вывод, что из всех предвыборных
телям. Не имеем права забыть тех, обещаний Игоря Плехова наибокто не жалел здоровья и даже жизни лее планомерно и целенаправленно
выполняются два: улучшение воради всех нас».
доснабжения города и расчистка
Это обещание выполняется опять балки Баланешты. Выполнение ещё
же в русле повседневной работы одного обещания, о взаимодействии
мэра. Например, ежегодно приня- с политическими партиями и обта и работает городская программа щественными организациями, судя
«Защита и Забота», в рамках кото- по всему, набирает обороты. Три
рой осуществляется такая помощь. обещания выполняются в ходе его
Последняя сфера – обеспечение по- повседневной работы. Для выполтребностей сферы здравоохранения нения обещания в сфере медицины
к полномочиям городского головы сделан только первый шаг.
относится только частично.
Напомним, что в соответствии с
Да и обещание в ней дано только п.7 ст.42 Закона Украины «О местодно: «В наших больницах больных ном самоуправлении в Украине»,
кормят за две гривни в день. Стоит городской голова не реже одного
устарелое оборудование, врачи не раза в год должен отчитываться в
обеспечены самым необходимым. А своей работе перед территориальв это время город зарабатывает мил- ной громадой на открытой встрече с
лионы и тратит абсолютно неэф- гражданами. Как мы уже сообщали,
строено 2 километра 850 метров
фективно. Считаю необходимым городской голова только размещает
нового водопровода.
открытие в Рени муниципальной свой отчет в средствах массовой инВ сфере экологической безопас- аптеки для гипертоников, больных формации.
ности было дано одно обещание: сахарным диабетом, онкологиче«Решение вопроса подтопления
низинных районов города Рени
(углубление балки Баланешты, реконструкция мостов по ул. Болградская, Карташова)». В 2017 году из
бюджета Одесской области получена субвенция в размере 4 миллиона
950 тысяч гривен в реконструкцию
комплекса водопропускных и перегораживающих сооружений по
балке Баланешты в городе Рени. А
5 февраля 2018 года начаты работы
по расчистке балки Баланешты.
В сфере, названной условно реализацией принципов «хорошего
управления» так же два обещания:
«Широкое привлечение общественных организаций и политических
партий, средств массовой информации к работе городского совета»
и «В горисполкоме будут работать
молодые, инициативные люди, готовые решать любые проблемы». До
2017 года первое обещание выполнялось в русле основной работы
городского головы. Когда он принимает и выслушивает представителей партий и общественных
организаций, так сказать, по роду
деятельности.
Но, в 2017 году, по инициативе
общественной организации «Человек и общество XXI века» в Рени,
под эгидой городского головы,
была проведена игра «Я - мэр».
В ней принимали участие ученики
старших классов всех школ города.
Игра буквально всколыхнула город
и стала знаковым явлением года.
С оценкой степени исполнения второго обещания возникают трудности. На официальном сайте город-
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За підсумками двох років повноважень
реалізація передвиборчої програми
Білгород-Дністровським міським головою є НИЗЬКОЮ, АЛЕ СТАБІЛЬНОЮ
Одеською обласною організацією
«Комітет виборців України» були
підведені підсумки виконання передвиборчої програми міських голів
Одеси, Ізмаїла, Білгорода -Дністровського, Рені та Роздільної.
Передвиборча програма Білгород-Дністровського міського голови охоплює 7 напрямків локальних
політик з 10 можливих. В програмі
міського голови не знайшли відображення сфери охорони здоров’я
культури та освіти. Однак, зазначимо що у цих сферах міська влада має
вкрай обмежені можливості.
На відміну від першого року повноважень міського голови, виконання передвиборчої програми
дещо забуксувало, адже з 19 обіцянок, як і минулого року, дві залишаються без будь-яких зрушень. Разом

із тим за другий рік повноважень
було виконано обіцянку щодо створення цілодобової міської« гарячої»
телефонної лінії для прийому скарг і
заяв жителів.
За результатами другого року
перебування на посаді найбільш
високі показники темпів реалізації передвиборних обіцянок Білгород-Дністровського міського голови
були продемонстровані в сферах
реалізації принципів гарного врядування (середня оцінка 3,5 бали).
Реалізація містобудівної політики і
земельних правовідносин, як і минулого року, становить 3 бали. У
той же час середня оцінка реалізації обіцянок в галузі транспорту і
дорожнього господарства в цьому
році склала вже 2,6 бали (2,4 бали у
2016 році).

АВТОР: Андрій Гончаров

Найнижчими темпи виконання
передвиборних обіцянок залишаються в сфері реалізації соціальної
політики (1 бал). Втім, в даній сфері повноваження міського голови
є вкрай обмеженими, що, певною
мірою, пояснює невисокі темпи реалізації передвиборних обіцяноку
порівнянні із іншими сферами. В
інших сферах оцінки коливаються
між 2 і 2,3 балами, що є цілком пристойним показником. У порівнянні з
минулим роком середня оцінка піднялася на 0,4 бали.
Виходячи з темпів реалізації
передвиборних обіцянок Білгород-Дністровського міського голови
за сферами, середня оцінка за реалізацію передвиборних обіцянок, без
урахування якості передвиборчої
програми, склала 2.25 бали.
Дещо змінився стан справ із цільовими програмами, які за своїм
змістом співвідносяться з пунктами передвиборної програми Білгород-Дністровського міського голови. Незважаючи на те, що переважна
більшість обіцянок реалізовувалися
в рамках спільної роботи ради або
цільових програм, які були прийняті
до листопада 2015 року, в 2017 році
був прийнятий ряд нових цільових
програм, таких як: «Будівництво,
ремонт і реконструкція вуличного
освітлення Білгород-Дністровського» на 2017-2018 роки», «Програма
охорони навколишнього середовища міста Білгород-Дністровський на
2017-2020 роки», програма «Міський
автобус на 2017-2019» та інші. Однак
на даному етапі своєї реалізації згадані програми докорінно не впливають на темпи виконання передвиборних обіцянок.
Також протягом другого року
перебування Алли Гінак на посаді
міського голови активна робота велась щодо контролю та зменшення
чисельності бродячих собак. Однак
цього року, на відміну від минулого,
розмови про створення притулку
для бродячих тварин вже не було.
Крім того, був зроблений великий
обсяг роботи по відновленню вуличного освітлення. На початку
червня завершився перший етап реконструкції освітлення на 9 вулицях
Білгорода-Дністровського: Пушкіна,
Миколаївській, Театральній, Одеської, Єврейської, Тираспольській,
Кропивницького, Десантників та
Вокзальної, на що було виділено 2
млн грн. Однак сумнівний кредит
від NEFKO у 9 млн грн терміном на
п’ять років під 5% річних на реалізацію програми псує картину, оскільки без згоди міської ради було збільшено початкову вартість робіт.
У той же час за рік було прийнято лише одне рішення, яке істотно
вплинуло на темпи виконання передвиборчої програми. Йдеться про
прийняте в квітні 2017 року рішення міської ради про проведення так
званих «допорогових» закупівель
Білгород-Дністровською
міською
радою через систему Prozorro на
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суму від 10 тисяч гривень. Однак
ініціатива даного рішення виходила
від депутатського корпусу, а не міського голови, тож роль Алли Гінак в
даному процесі вельми посередня.
Єдиною обіцянкою, реалізація
якої на другому році повноважень
міського голови була найбільш активною, став пункт передвиборчої
програми про «Відновлення та ремонт доріг і тротуарів».
З урахуванням якості передвиборчої програми, оцінка її реалізації
за результатами другого року повноважень становить всього 0,3 бали.
На підсумкову оцінку реалізації
передвиборної програми вплинула
відсутність детального плану реалізації передвиборних обіцянок, які
містяться в передвиборній програмі
Алли Гінак.
За підсумками двох років перебування на посаді в передвиборчій
програмі Алли Гінак є дві передвиборні обіцянки, які поки залишаються без уваги і не почали виконуватися: «Будівництво набережної від
другого причалу до міського пляжу»
і «Перегляд тарифів на комунальні
послуги». Крім того, відбулося суттєве погіршення ситуації із обіцянкою «Відновлення безкоштовного
проїзду громадян пільгових категорій». У жовтні було достроково розірвано договір з автоперевізником
АТП 15107, а нового перевізника так
і не визначили.
Проте за результатами двох років
перебування на посаді два пункти передвиборчої програми Білгород-Дністровського міського голови
повністю виконані:
• «підвищення рівня безпеки в місті шляхом створення муніципальної патрульної служби»;
• «створення цілодобової міської«
гарячої »телефонної лінії для прийому скарг і заяв жителів».
Першу обіцянку було виконано ще в перший рік повноважень.
Другу було виконано повністю
вже на другому році повноважень
Білгород-Дністровського міського
голови.
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ДВА ГОДА РАБОТЫ ИЗМАИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ.
ПО-ПРЕЖНЕМУ В ПРИОРИТЕТЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Такие выводы можно сделать,
проанализировав главные финансовые документы города по распределению бюджетных средств за два
года работы городского головы.
Напомним, что мониторинг выполнения предвыборных обещаний городского головы стартовал в начале
2016 года. Его целью было обратить
внимание местных политиков и
граждан на важность этого элемента
общественно-политических отношений, повысить ответственность
городских голов перед избирателями за реализуемую на местном
уровне политику, способствовать
упорядочиванию деятельности в
направлении реализации стратегических целей и задач, а, в конечном
счете, перевести общественную
дискуссию во время предвыборных
кампаний с обсуждения личностей
к обсуждению идей, содержащихся
в предвыборных программах.
Если говорить о предвыборной
программе Андрея Абрамченко, то
она содержит 12 обещаний, 11 из
которых полностью соответствуют
полномочиям городского головы.
Эти обещания охватывают 7 из 10
возможных направлений городской
политики, а именно: жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительная политика и земельные правоотношения, транспортная отрасль
и дорожное хозяйство, реализация
принципов «хорошего управления»,
реализация социальной политики,
обеспечение потребностей сферы

образования, здравоохранения. Не
охваченными остались такие направления: обеспечение потребностей сферы культуры, экологическая
безопасность, экономическое развитие громады.
Если же говорить об активности
реализации обещанного, то на протяжении двух лет работы приоритетным направлением работы, на
которое выделялась значительная
часть бюджета города, по-прежнему
остается благоустройство города.
В этой сфере активно выполнялись
такие обещания: «ремонт городских
дорог», «благоустройство и освещение улиц, скверов, парков», «обеспечить водо-, и теплоснабжение в городе».
Еще одним активно реализующимся обещанием стало «финансирование городских программ из областного бюджета». Значительную
часть на ремонт и благоустройство
городской инфраструктуры выделяет также и областной бюджет.
Анализируя выполнение обещаний в разрезе сфер, можно сделать
вывод о том, что по сравнению с
2016 годом повысилась активность
в выполнении обещаний в сфере
ЖКХ – с 2-х до 2,8 баллов, а в сфере
хорошего управления и образования оценка достигла 3 баллов. Также
за два года повысилась оценка выполнения обещаний в сферах градостроительной и социальной политики, а также в сфере здравоохранения
– с 1-го до 2 баллов. При этом следу-

ет отметить, что 2018 год, городской
голова обозначил “годом здравоохранения” и обещал, повысить качество медицинского обслуживания
в городских медучереждениях, провести ремонт и усовершенствовать
медтехнику.
Сфер, в которых обещания на конец второго года работы вовсе не
выполнялись, нет. Это, во многом,
объясняется тем, что городской го-
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лова в предвыборной программе
ориентировался больше на практические задачи, для выполнения которых у него есть все полномочия.
Средняя оценка по выполнению
предвыборной программы Измаильским городским головой составила
на конец 2017 года 2,26 балла что
значительно выше по сравнению с
прошлым годом (1,6 балла).
Впрочем, городскому голове сле-
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АВТОР: Светлана Гудь
довало бы в своей работе уделить
также внимание и таким сферам
как: экономика, экологическая безопасность города и культура, ведь
о них городской голова в своей программе ничего не говорил. Это позволило бы создать более объемную
картину развития города и проинформировать измаильчан о намеченных планах.
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ВИКОНАННЯ
ОБІЦЯНОК ВИБОРЦІВ
ІЗБІРКОМ: ВЛАДА
ПІД КОНТРОЛЕМ

ТРЕТІЙ РІК КАДЕНЦІЇ МЕРА РОЗДІЛЬНОЇ:
ЧИ СПРАВДЖУЮТЬСЯ
ОЧІКУВАННЯ

АВТОР: Валентина Бондаренко

Самовисуванець Валерій Шовкалюк став мером Роздільної вдруге з програмою, яка складалася з 14
обіцянок (в першу каденцію — в
2010 році їх було 7), які або повністю, або частково відповідають
повноваженням міського голови.
Тому загальна оцінка відповідності
програми висока.
Мерська передвиборча програма
висвітлює 7 із 10 напрямків локальної політики: ЖКГ і транспортна
галузь, соціальна політика і принципи хорошого управління — все
це є програмі. Немає планів щодо
трьох напрямків: розбудови міста,
екологічної безпеки та економічного розвитку громади.
Щось із запланованого реалізується доволі активно, до чогось
поки що не дійшли руки, а дещо
взагалі виконуватись не буде, якщо
судити за результатами перших
двох років.

Успішне втілення проектів

Найбільш добре Валерію Шовкалюку вдається виконувати обіцянки в сфері житлово-комунального
господарства. Їх 4 з 14, даних мером, і три — будівництво тротуарів і ліній вуличного освітлення,
озеленення міста та облаштування
місць суспільного відпочинку та
підвищення якості комунальних
послуг, в тому числі — якісне водозабезпечення, оптимізація тарифів
за комунальні послуги, їхнє прозоре обґрунтування, виконуються
досить успішно. Стан їхньої реалізації обл КВУ оцінює на 4 бали з
п’яти можливих.
Так, на вуличне освітлення у 2016
році закладені у бюджеті кошти
(300 тисяч гривень) протягом року
збільшили майже вдвічі, а в 2017
відразу виділили 640 тисяч гривень
і налагодили освітлення відразу на
дев’яти вулицях міста, у тому числі
— на вулицях Гоголя і Самойлова
(колишня Кірова), які були найтемнішими вулицями міста. В кінці
2017 року на третину збільшили
кошти на реалізацію «Програми
розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста
Роздільна» — тепер планується витратити не 9 мільйонів гривень, а
12. З них 640 тисяч пішло на освітлення і майже 2 мільйони — на
поточний ремонт міських доріг.
По зекономлених в інших сферах
коштах у сумі 202 тисячі гривень
депутати підтримали пропозицію
мера і витратили їх на придбання
іще семи дерев’яних лавок у парк та
іще 15 опор для освітлення (ліхтарів) у парку, перед цим 10 вже були
закуплені і встановлені. Також
міський голова запропонував вста-

новити на міській площі великий
триметровий годинник, який за
попередніми розрахунками коштує
близько 85 тисяч гривень. Годинник вже куплений і наразі очікує
встановлення. У 2017 році 1 мільйон з державного бюджету витратили на вирішення проблем з водопостачанням, а ще 12 мільйонів
з міського — на виконання «Програми благоустрою». Із цих грошей
майже 3 мільйони витратили на
утримання належного стану доріг,
635 тисяч гривень — на освітлення
вулиць. На ХХ сесії міськради виділили 180 тисяч гривень на придбання трьох сучасних глибинних
насосних агрегатів. Також виділили 100 тисяч гривень на створення
автоматизованої системи водопостачання, що дозволить скоротити
витрати на енергопостачання.
Про те, що якість комунальних
послуг дійсно значно підвищилась,
може свідчити той факт, що збанкрутіле в 2015 році єдине міське
підприємство КП «Роздільнаводоканал» вже в 2016 році принесло
у міський бюджет 300 тисяч гривень прибутку, а в 2017 , за словами очільника Геннадія Кінаша
– близько 400 тисяч. І те, що в місті приблизно втричі зменшилась
кількість стихійних сміттєзвалищ,
регулярно вивозиться сміття від
приватних будинків, а вода є постійно в багатоповерхівках навіть у
жаркий літній період, чого не було
у минулі роки.
Саме ці кроки дозволили оцінити виконання обіцянок так високо.
На «четвірку» — так оцінили
виконання обіцянки Валерія Шовкалюка у сфері реалізації принципів «хорошого управління», в якій
йшлося про «Втілення міських програм пропаганди здорового способу життя і підтримки талановитої
міської молоді». Від початку каденції депутати з ініціативи мера прийняли міську «Програму сприяння
соціально-культурному розвитку
дітей і молоді» і «Програму розвитку фізкультури і спорту», кошти
на які щорічно збільшуються приблизно вдвічі. Збільшили на 50% і
учнівські стипендії від міськради,
притому кількість учнів, що їх отримує зросла на третину. Придбали і встановили вуличні тренажери, дитячі майданчики, збудували
майданчик для пляжного волейболу, організували змагання, турніри,
свята, екскурсії, делегували кошти
у райраду для підтримки міських і
учнівських команд — рішення про
такі події приймаються майже на
кожній сесії міськради. По 10 тисяч гривень до 1 вересня 2017 року
отримали 3 міські загальноосвітні

школи, НВК (школа-гімназія) та
районна дитячо-юнацька спортивна школа, делегували 10 тисяч гривень на комп’ютерну техніку талановитим дітям ЦТДУМ, виділили
8,5 тисяч гривень на подарунки
дівчатам-переможницям конкурсу
краси. І всі ці рішення позитивно
ілюструють виконання пункту передвиборчої програми мера.

Виконується, але…
на «трієчку»

Частину даних перед виборами
обіцянок Валерій Шовкалюк виконує, але з якихось причин — іноді
об’єктивно зрозумілих, іноді не
зовсім — не так активно і успішно.
Це стосується обіцянки провести
капітальний ремонт доріг та міжквартальних проїздів (провулків),
наприклад. Загалом ремонт дорожнього покриття і тротуарів у
2017 році йшов активно: з’явилися
тротуари на 5 вулицях і на 9 відремонтовані, на 9 вулицях зроблений
ямковий і поточний ремонт дорожнього покриття. Але оскільки в
програмі немає чітких цифр запланованого ремонту, а багато вулиць
міста як і раніше залишаються без
тротуарів і а деякі зовсім «непроїзними» — як от вулиця Толстого,
наприклад, тож і оцінити високо
виконання обіцянки неможливо.
Важко оцінити ефективність
виконання обіцянки «Збільшення
наповнення міського бюджету за
рахунок посилення контролю за
сплатою податків», тому що у публічному доступі надто мало цифр
для порівняння «було-стало». Те
саме з обіцянкою «Орієнтація на
підприємців і підприємства міста
при закупівлі товарів, замовленні
робіт та послуг за рахунок міського
бюджету». Начебто і орієнтуються
депутати при виборі виконавців
«на своїх», судячи з матеріалів сесій, але хотілося б більше інформації у публічному просторі.
Щодо обіцянки «Покращення
життя і надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення», то ми можемо констатувати планомірне виконання другої
частини обіцянки: матеріальна допомога мешканцям міста надається
регулярно, і суми збільшуються.
Щодо першої, то потрібно більше
інформації — чи дійсно змінилося
на краще життя тих, кого не обійшли увагою, який відсоток громадян
так і не отримав підтримки, та чи
існує список тих, хто потребує уваги через соціальну неспроможність
взагалі, невідомо.
Валерій Шовкалюк обіцяв «Розширення мережі дошкільної освіти шляхом відновлення роботи
нефункціонуючих груп ДНЗ №6
«Оленка». І дійсно — відновлена
робота іще двох груп, вони повністю укомплектовані і працюють. Можна сказати, що обіцянка
успішно виконується, але… У обіцянці ж не сказано про дві групи,
а у повному форматі колись «Оленка»складалася з 12 груп.
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Просто «нуль»

Дві обіцянки з програми мера не
виконуються зовсім. «Підтримка
розширення методів діагностики
і апаратної терапії захворювань
у лікарнях міста» — ця обіцянка
була ситуативною, вона була розрахована на партнерство з одним із
кандидатів у депутати міської ради,
лікарем-діагностом. Та цей кандидат депутатом не став, тому і його
обіцянка відкрити у Роздільній діагностичний центр втратила актуальність, партнерство не відбулось.
Щодо обіцянки «Проведення
відкритих бюджетних слухань з
участю громадян», то бюджетні
слухання не були ініційовані жодного разу, але формування бюджету, дані про його планування і
виконання відкриті для мешканців
Роздільної — всі дані публікуються на офіційному сайті міськради.
Формат бюджетних слухань не був
розроблений, тому важко визначити, як саме Валерій Шовкалюк уявляв виконання цієї обіцянки.

Основні побажання

Дуже жаль, що програма Валерія Шовкалюка є нерозгорнутою: 5
обіцянок більш-менш розгорнуті,
а 9 нерозгорнуті. Це позбавляє виборців можливості повною мірою
оцінити його зусилля щодо покращення життя у Роздільній.
Що ж до оцінювання обл КВУ,
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то досить низька підсумкова оцінка обумовлена недостатнім рівнем
розгорнутості обіцянок і відсутністю в програмі заходів у трьох сферах — екологічної безпеки, містобудівної політики, економічного
розвитку громади. І це не вирок, а
лиш підказка: внести до програми
відсутні розділи по розвитку сфер
екологічної безпеки, економічного
розвитку громади, містобудування
і земельних правовідносин; відкоригувати пункти програми, конкретизувати обіцянки, вказавши
терміни реалізації.
І обов’язково розмістити на офіційному сайті міської ради передвиборчу програму мера і його звіти
за кожний рік каденції, у яких акцентується увага на виконанні передвиборчих обіцянок.
І ще. Якщо Валерій Олександрович при формуванні річного звіту
відокремить роботу міськради від
звіту мера, це буде виглядати правильніше. І переконливіше. Адже
великі об’єми тексту з цифрами
навіть терплячі читачі газети «Вперед» засвоюють важко. А меру є що
сказати. У форматі: «Я вам ось що
обіцяв…, а от що з цього вийшло»
навіть монолог може бути цікавим і переконливим. Виборці його
сприйматимуть легше і позитивніше. І симпатиків у Валерія Шовкалюка точно побільшає.
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Доходи місцевих бюджетів 665
ОТГ за січень-лютий 2018 року
зросли на 63,8% (на 1,11 млрд грн),
у порівнянні з відповідним періодом
минулого року. Про це повідомив
Віце прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Геннадій Зубко.
«Доходи місцевих бюджетів
665 ОТГ за січень-лютий 2018 року
зросли на 63,8% ( на 1,11 млрд грн),
у порівнянні з відповідним періодом
минулого року, та склали 2,85 млрд
грн», — повідомив він.
Як уточнив очільник Мінрегіону, податку на доходи фізичних осіб
надійшло 1,6 млрд грн (зростання
на 32%), плати за землю — 399,6 млн
грн (зростання на 16,5%), єдиного
податку — 679,1 млн грн (зростання
на 38,3%), акцизного податку — 48,8
млн грн (на 99 млн грн менше минулого року, через відсутність зарахувань до місцевих бюджетів акцизного податку з палива), податку
на нерухоме майно — 53,8 млн грн
(зростання в 2 рази).
“З початку року також зросли
і надходження власних доходів загального фонду місцевих бюджетів
України на 5,83 млрд грн (на 21,3%)
порівняно з аналогічним періодом
минулого року та склали 33,16 млрд
грн”, — додав Зубко.
Зокрема, за його словами, податку на доходи фізичних осіб надійшло 18,7 млрд грн, що більше від
надходжень січня-лютого минулого
року на 4,4 млрд грн (на 31%), плати за землю — 4 млрд грн (зросли на
0,2 млрд грн, або на 4,8%), єдиного
податку — 6,3 млрд грн (зросли на
1,5 млрд грн, або на 31,7%), податку на нерухоме майно — 553,7 млн
грн (зросли на 237,1 млн грн, або на
74,9%).

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ

ЗА ДВА МІСЯЦІ МІСЦЕВІ
БЮДЖЕТИ ОТГ ЗБІЛЬШИЛИ
ДОХОДИ МАЙЖЕ НА 64%

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДОЗВОЛИЛА
ЗБІЛЬШИТИ ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ДО 231 МЛРД ГРН

Започаткована в 2014 році реформа з передачі на місця повноважень та фінансових ресурсів
дозволила збільшити місцеві бюджети за останні 4 роки з 68 млрд
грн до 231 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі

«Українського радіо».
«У 2014 році – на початку реформи – місцеві бюджети становили 68
млрд грн. У 2018 році вони зросли до 231 млрд грн. Великі кошти,
які ми передали на місця, – сказав
Глава Уряду. – Але тепер потрібно ефективно використовувати

ресурси. Місцеві керівники мають
бути повністю підзвітні людям за
кожну гривню, яку вони витрачають».
Глава Уряду підкреслив, що ідея
децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад повністю себе виправдовує. Регіони ма-
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ють достатньо ресурсів, які можуть і
мають витрачатися на користь громадян.
«Ніхто не має права стримувати
людей, які бажають об’єднуватися,
особливо обласна чи районна влада,
– сказав Володимир Гройсман. – В
кожній громаді людина має йти нор-
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мальним тротуаром, жити у теплому будинку, дитинка має отримати
можливість піти в хороший садок.
Це все вирішує громада. І ми передали громадам кошти і ресурси. Буду
радіти успіхам громад, і буду захищати реформу».

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА
ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
ДЕКЛАРУВАННЯ

У Голубова - новые биткойны,
у жены Дейдея - «Mercedes»,
а Кивалов «потратил»
швейцарские франки
Народные депутаты Украины
подали в Нацинальное агентство
по вопросам предотвращения коррупции декларации, в некоторых
есть существенные изменения, а
у других практически ничего не поменялось.
Центр публичных расследований представляет первую часть
анализа изменений в электронных
декларациях нардепов, избранных
защищать в парламенте интересы
жителей Одесской области.

Так, например, Сергей Кивалов
в 2016 году задекларировал наличие
11 тысяч 876 швейцарских франков на счетах в «Укрэксимбанке», а
в 2017 году этот счет в декларации
нардепа не значится. Зарплата депутата выросла со 153 тысяч 881
гривни до 277 тысяч 191 гривни.
Выросла и его зарплата в юридической академии. У нардепа и его
жены стало меньше наличных. Так,
в 2017 году Сергей Кивалов хранил
342 тысячи 700 долларов США, а в
2016 - 352 тысячи 700 долларов. Его
жена в 2017 году хранила 765 тысяч
долларов, а в 2016 — 795 тысяч.

Сергей Фаермарк в 2016 году задекларировал 167 тысяч 292 гривни
и 150 тысяч долларов наличными, а
в 2017 году только 150 тысяч долларов. И больше существенных изменений у него не происходило.

У Алексея Гончаренко как и у
Сергея Фаермарка, стало меньше
наличности. В 2016 году он задекларировал 45 тысяч долларов, а в 2017
году уже 44 тысячи. Зато сбережения его жены Ольги пополнилась
165 тысячами долларов.

У Дмитрия Голубова в декларации за 2017 год появилась доля в
«Жилищно-строительном кооперативе «Парк Фонтанов» (25%), принадлежащем его жене Анастасии
Лашкаревой. Сам нардеп прикупил биткойнов на общую сумму 325
миллионов 640 тысяч 564 гривни.

В декларации Геннадия Чекиты
никаких особых изменений не произошло. Разве что выросла зарплата
нардепа. К тому же, в декларации
за 2017 год нет информации о компенсации затрат, связанных с исполнением депутатских полномочий,
компенсации проезда по Украине и
стоимость проживания.

Евгенй Дейдей в декларации за
2017 год не указал доходы жены. В
документе сказано, что она не предоставила ему такой информации.
Стоит отметить, что по его же словам, с супругой он больше не живет.
При этом политик указал, что Инга
Дейдей в 2017 год стала владелицей
автомобиля «Mercedes-Benz S500»
2010 года выпуска, а сам он стал
обладателем криптовалюты Эфириум на общую сумму 132 тысячи 711
гривень.

У Павла Унгуряна также существенно поубавилось наличности.
Если в 2016 году он задекларировал
3 миллиона 150 тысяч гривень, то в
2017 - 2 миллиона 600 тысяч.
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Иван Фурсин в 2017 году оплатил обучение дочери в частном университете Вебстер (Webster Vienna
Private University) отдав за это 306
тыс. 389 грн. В целом нардеп несколько раз оповещал НАПК о существенных изменениях. Так, в 2017
году он прикупил акции: ООО «Ролвенден стандарт» на 1 млн 177 тыс.
712 грн, АО «Мисто Банк» за 49 млн
488 тыс. 990 грн и ООО «Юнимакс»
100 тыс. грн.

Всего в парламенте 16 нардепов-одесситов, в ближайшее время
ЦПР ознакомит читателей с изменениями в декларациях еще восьми
избранников.
Матеріал підготовлено в рамках
роботи Центру публічних розслідувань.

ОДЕССКИЙ ВИЦЕ-МЭР ЯНЧУК РАССТАЛСЯ С
БОГАТОЙ ЖЕНОЙ И «ЗАБЫЛ» ПОДАТЬ ВОВРЕМЯ
ДЕКЛАРАЦИЮ, ПОКА НАПК ЗАНИМАЕТСЯ
ЕГО СТАРЫМИ ДОХОДАМИ
Заместитель городского
головы Одессы Олесь Янчук
подал декларацию в Национальное агенство по предотвращению коррупции с
опозданием - шестого апреля (конечный срок декларирования доходов 1 апреля).
Как следует из декларации, в
2017 году вице-мэр развелся с женой. От развода он получил 1 миллион 130 тысяч гривень после раздела имущества. Естественно, что в
2017 году из декларации Олеся Янчука исчезло упоминание о Татьяне
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Милениной и четырех предприятиях, которыми она владела.
Также в новой декларации нет
и квартиры жены площадью 117
квадратных метров, и автомобиля «BMW 640» 2015 года выпуска,
также принадлежавшего ей а еще
антиквариата и дорогостоящих
картин. Зато вице-мэр приобрел
внедорожник «Toyota Land Cruiser»
2007 года выпуска, и в декларации
появилась квартира сына Ярослава,
которой в декларации за 2016 год не
было, хотя сын стал ее владельцем в
2006 году.
Зарплата Олеся Янчука выросла
в 1,3 раза, а вот счет в банке «Пивденный» «ополовинился» с 1 миллиона 853 тысяч 683 гривень до
666 тысяч 99 гривень. Счет в «Укр-
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газбанке» с 529 тысяч 769 гривень до
307 тысяч 289 гривень.
Отметим, что Национальное
агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о намерении проверить электронные декларации заместителя Одесского
городского головы Олеся Янчука за
2015 и 2016 годы. Ранее юристы Центра противодействия коррупции
обратились с просьбой проверить
декларации вице-мэра в Генпрокуратуру и НАПК.
В центре заявили, что заместитель мэра Одессы Олесь Янчук
задекларировал вместе с женой активов на 20 млн грн. Это две квартиры в Одессе, новенький BMW,
антиквариат, а также сбережения на
8 млн грн.
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МАТЬ ТРУХАНОВА
«ЛИШИЛАСЬ» ДОЛИ В
ПРЕДПРИЯТИИ,
ЖЕНА УРБАНСКОГО «PORSCHE»,
А У СТЕПАНОВА
ПОЯВИЛСЯ «LEXUS»

Городской голова Одессы Геннадий
Труханов, председатель Одесского
областного совета Анатолий Урбанский и глава Одесской областной
государственной администрации
Максим Степанов подали электронные декларации
за 2017 год.
Центр публичніх расследований
сравнил, как изменилось благосостояние лидеров Одессы и области
за прошедший год.
Геннадий Труханов, например, в
декларации за 2016 год указал, что
его мать владеет 25% малого предприятия «Рубител» в форме общества с ограниченной ответственностью, а в декларации за 2017 год
эта информация отсутствует. В то
же время в едином реестре юридических лиц Мария Труханова все
еще фигурирует в числе совладельцев компании.

Заработная плата мэра за 2017 год
выросла в 1,5 раза по сравнению с
2016 годом — 106 тысяч 381 гривня
против 68 тысяч 407 гривень соответственно.
Денег в банках и наличностью у
мэра Одессы в 2016 году было 327
тысяч 454 гривни и 133 тысячи 126
долларов США. В 2017 году у мэра
задекларированы 391 тысяча 343
гривни и 85 тысяч 526 долларов.
В декларации Максима Степанова за 2017 год указана квартира, которую глава ОГА арендовал в прошлом году. Жена главы
облгосадминистрации обзавелась в
прошлом году автомобилем «Lexus
LX 450» 2016 года выпуска и долями в двух ООО «Юрлицо в Киеве» и
«Феир Пиксель».
Зарплату Максим Степанов в
2017 году получал и в госпредприятии «Полиграфический комбинат
«Украина» по изготовлению ценных

ТОП-зарплат
мэров в Одесской области: в
лидерах Южный
и Измаил,
последнее место
- у Труханова
Центр публичных расследований
сравнил годовые заработные платы
мэров городов областного значения
Одесской области, согласно поданным е-декларациям.
Как выяснилось, лидером по размеру зарплаты является южненский
мэр Владимир Новацкий, который
в 2017 году получил 423 тыс. 300

грн. На втором месте - измаильский
городской голова Андрей Абрамченко, чья годовая зарплата составила
334 тыс. 900 грн. Тройку замыкает
Анатолий Иванов, мэр Подольска,
получивший в минувшем году 308
тыс. 807 грн. А вот одесский мэр
Геннадий Труханов получает самую
маленькую зарплату серди коллег по
области: 106 тыс. 381 грн.
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бумаг» - 145 тысяч 722 гривни. Еще
165 тысяч 39 гривень он заработал в
должности главы ОГА. В 2016 году
зарплата на госпредприятии у него
составила 723 тысячи 870 гривень.
Наличности у главы ОГА поубавилось. Так, если в 2017 году он декларировал за предыдущий год 47
тысяч, то за 2017 год - в 27 тысяч 420
гривень.
Глава областного совета Анатолий Урбанский в декларации за 2016
год указал «Porsche Cayenne Turbo»
2011 года выпуска, а в декларации за
2017 год эта машина уже не фигурирует. Кроме 4 тысяч 256,3278 единиц
биткоинов, он задекларировал еще
столько же приобретенных в августе
2017 года общей стоимостью 305
миллионов 527 тысяч 382 гривни.
Зарплата у главы областного совета
так же, как и у мэра Одессы выросла
в полтора раза.

ДЕКЛАРУВАННЯ
ІЗБІРКОМ: ВЛАДА
ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ

УРБАНСКИЙ ПРИКУПИЛ
БИТКОЙНЫ, А ЖЕНЫ
КИССЕ И КЛИМОВА ЗЕМЛЮ, - ДЕКЛАРАЦИИ
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Центр публичных расследований представляет вторую часть анализа деклараций одесских нардепов.
Существенных изменений в декларации Александра Пресмана не проиАлександр Урбанский сообщил, что зошло. Разве что зарплата депутата выросла в полтора раза, а выплаты за
в 2017 году получал возврат долгов исполнение депутатских полномочий - в 1,4 раза.
от частного предприятия «Стилко
Юг», а также прикупил биткойнов
на сумму 40 миллионов 564 тысячи
56 гривень Жена нардепа сменила
машину, продав «Range Rover Sport»
2015 года выпуска за 1 миллион 100
тысяч гривень и купив «Volkswagen
Touareg» 2017 года выпуска за 1 миллион 400 тысяч гривень. Также нардеп задекларировал на 3 миллиона
300 тысяч гривень меньше наличности, чем в прошлом году.

Николай Скорик не продавал автомобилей и не покупал биткойнов,
но обзавелся двумя счетами в «Государственном экспортно-импортном
банке» на 113 тысяч 460 гривень и 2
тысячи 126 долларов США.

Жена Антона Киссе прикупила участок земли площадью 58 тысяч 275
квадратных метров в Овидиополе, а также нежилое помещение площадью
112,8 квадратных метров в Одессе. Кроме того, у нее появился автомобиль «ВАЗ 21043» 2006 года выпуска - вдобавок к двум авто Volkswagen,
которые были раньше.

Леонид Климов задекларировал
существенные изменения в имущественном состоянии, приобретя
права собственности в ЧАО «Футбольный клуб «Черноморец», а
также продал ценные бумаги. Жена
нардепа стала собственницей участка земли в одну тысячу квадратных
метров в Одессе.

Виталий Барвиненко женился, поэтому в декларации у него
появилось имущество жены —
недостроенная квартира в Киеве
площадью 104,24 квадратных метра
и два автомобиля «Ford Fiesta trend»
2012 года выпуска и «Mercedes-benz
ML 250 CDI 4 MATIC» 2014 года.
Жена нардепа также хранит 30
тысяч долларов и 800 тысяч гривень
наличными.

В декларации Эдуарда Матвийчука так же, как и у Александра Пресмана,
за год существенных изменений не произошло.

Василий Гуляев продал автомобиль «Volkswagen Transporter» 2004 года
выпуска. В декларации за 2017 год доход от отчуждения движимого имущества задекларирован в сумме 49 тысяч гривень.
Напомним, народные депутаты Украины подали в Нацинальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларации, в некоторых
есть существенные изменения, а у других практически ничего не поменялось.
Матеріал підготовлено в рамках роботи Центру публічних розслідувань.
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АЛІМЕНТИ-2018:
зміни в законодавстві
Юрист Вінницького Офісу Мережі правового розвитку при громадській організації «Подільський
центр прав людини» Олександр
Довбиш підготував актуальну консультацію про нове в законодавстві
щодо виплати аліментів на дитину.
Зокрема, йдеться про обмеження
для осіб, які заборгували аліментні
виплати, зміни мінімальних розмірів аліментів та порядок організації
громадських робіт для боржників.

Розмір аліментів

З урахуванням останніх змін, мінімальний розмір аліментів збільшено. Суд не може визначити на
дитину розмір аліментів менше, ніж
50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку (до цього
було 30%).
У 2018 році на дитину до 6 років
мінімальний розмір аліментів становитиме 746 грн/місяць, на дитину
від 6 років – 930 грн/місяць.
При призначенні аліментів суд
враховує наявність грошових коштів, рухомого та нерухомого майна
платника аліментів, стягувача і самої
дитини.
При визначенні розміру аліментів
суд бере до уваги витрати платника
аліментів, щодо яких платником не
доведено джерело походження цих
коштів. Так у випадку, якщо платник
аліментів офіційно не працевлаштований, не має «офіційного» доходу
не має, але при цьому, наприклад,
придбає автомобіль, то такі витрати
можуть враховуватися при визначені судом розміру аліментів. Такі витрати беруться до уваги, лише якщо
платник аліментів не зможе обґрунтовано довести джерело походження коштів.

Спрощена процедура
розгляду

Нововведенням сімейного та процесуального законодавства є розширення можливості застосування
спрощеної процедури для отримання рішення про стягнення аліментів.
Так, стягнення аліментів може
здійснюватися у наказному провадженні. Зокрема визначено, що
той із батьків, з яким проживає ди-

тина (діти), має право звернутися до
суду із заявою про видачу судового
наказу про стягнення аліментів.
Суть наказового провадження
порівняно зі стандартним зверненням до суду із позовом (позовне провадження) полягає у значно
спрощеному та більш оперативному
розгляді питання по суті. Так, після
прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, судовий наказ по суті вимог видається
судом у триденний термін. Сам судовий наказ видається без виклику
заявника, боржника та інших осіб, а
також без проведення судового засідання.
В наказному провадженні аліменти можуть бути призначені у розмірі
1/4 доходу на одну дитину, 1/3 доходу – на двох дітей, 1/2 – на трьох і
більше дітей. При цьому в будь-якому разі розмір аліментів, що стягується в наказному провадженні,
обмежується 10 прожитковими мінімумами на дитину відповідного
віку на кожну дитину.

Поділ спільної сумісної власності у разі неутримання
дитини

Вперше в українському законодавстві запроваджено механізм
можливості відходу від презумпції
рівності часток у спільній власності
у разі ухилення одного із подружжя
від участі в утриманні дітей.
Суд при вирішенні питання про
поділ майна між подружжям має
право зменшити частку у спільній
сумісній власності того з подружжя, хто ухилявся (ухиляється) від
обов’язку утримувати своїх дітей.
Іншими словами, за допомоги перерозподілу часток між подружжям,
на користь того з батьків, хто самостійно здійснює утримання дитини,
законодавець дозволяє забезпечити
додаткову матеріальну компенсацію
такій особі.

Кодекс про адміністративні правопорушення було доповнено новим
видом адміністративного стягнення – суспільно-корисні роботи (ст.
31-1), які на відміну від громадських
робіт є платними та дають змогу
боржникові шляхом їх виконання
поступово погашати наявну заборгованість.
2) на вимогу стягувача протягом десяти днів видати довідку
про наявність заборгованості зі
сплати аліментів, що дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.
Той із батьків, із ким за рішенням
суду проживає дитина (найчастіше,
із урахуванням судової практики,
це мама), скориставшись указаною
довідкою державного виконавця,
мають право протягом одного місяця дії цієї довідки самостійно вирішувати питання щодо тимчасового
виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за
кордоном, відпочинку.
3) винести вмотивовані постанови:
3.1) про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві виїзду за межі України;

Зміна розміру аліментів

Відповідно до Сімейного кодексу
України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути змінений.
Підставами для зміни розміру аліментів є наступні обставини:
Зміна матеріального стану платника або одержувача аліментів (наприклад, перехід на іншу, більш
оплачувану роботу, або навпаки –
звільнення з роботи, втрата стабільного джерела доходів).
Зміна сімейного стану платника
або одержувача аліментів (наприклад, одруження вдруге, народження у новому шлюбі дітей).
Інші випадки передбачені Сімейним кодексом України.
Тому прийняття Верховною Радою України рішення щодо внесення останніх змін до законодавства
в частині встановлення нового мінімального рівня аліментів слід розглядати тим випадком, що дозволяє
звернутися до суду щодо зміни їх
розміру.
Ініціювати питання зміни розміру аліментів може як платник, так і
одержувача.

Постанова про встановлення
Зміни щодо відповідальності
тимчасового обмеження боржника
боржників за несплату
в праві виїзду за межі України надаліментів

У разі несплати аліментів на утримання дитини, одного з подружжя,
батьків або інших членів сім’ї, що
призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за
шість місяців із дня подання виконавчого документа до примусового
виконання, орган державної виконавчої служби має право:
1) скласти протокол про вчинення
боржником адміністративного правопорушення та надіслати його для
розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої
служби.

силається безпосередньо для виконання до Адміністрації Державної
прикордонної служби України і не
потребує жодних звернень до суду.
Зазначена постанова згідно з п. 8
ч. 1 ст. 19 та п. 5 ч. 1 ст. 6 є тимчасовим обмеженням у праві виїзду
з України.
3.2) про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві керування транспортними засобами,
крім випадків, коли таке обмеження позбавляє боржника основного
законного джерела засобів для існування, необхідне у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утри-

манні боржника осіб з інвалідністю,
необхідне для проходження боржником військової служби, несення
служби в АТО, або має місце розстрочення або відстрочення сплати
заборгованості за аліментами;
3.3) про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю тощо;
3.4) про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві
полювання.

Суспільно-корисні роботи
боржника аліментів

Відповідно до новел сімейного
законодавства, визначено нові способи притягнення до відповідальності боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі,
що перевищує суму, яка мала бути
сплачена за 6 місяців, а саме – «суспільно корисні роботи» (ст.31-1 КУпАП).
Так, боржники примусово притягуються до виконання суспільно корисних робіт тривалістю від 120 до
240 год. (ст. 183-1 КУпАП).
При цьому виконання зазначених
робіт не має перевищувати 8 годин,
а для неповнолітніх – 2 години на
день. Відповідно до ст.31-1 КУпАП
суспільно корисні роботи не призначаються особам з інвалідністю І
або ІІ групи, вагітним жінкам та чоловікам, старшим 60 років, жінкам
від 55 років.
На відміну від громадських, суспільно корисні роботи мають на
меті зробити оплатним видом адміністративного стягнення. Кошти,
отримані боржником за виконання
таких робіт, будуть спрямовуватися
саме на погашення боргу за аліментами (ст.325-1 КУпАП).
У разі ухилення неплатника від
виконання суспільно корисних робіт їх встановлений строк може бути
замінений адміністративним арештом із розрахунку одна доба арешту – 15 год. невиконаних суспільно
корисних робіт, однак такий арешт
не може перевищувати 15 діб.
P.S. Офіси Мережі правового
розвитку створені та працюють за
підтримки
програмної ініціативи «Права людини та правосуддя»
Міжнародного Фонду «Відродження».
Погляди, відображені у цьому матеріалі, належать його авторам
і можуть не співпадати з думкою
Міжнародного фонду «Відродження».

У БЕРЕЗНІ ЖИТЕЛІ ТАТАРБУНАРЩИНИ ОБГОВОРИЛИ
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ЇХ ХВИЛЮЮТЬ
Продовжуючи співпрацю з партнерськими організаціями, протягом
березня 2018 року фахівці Татарбунарського офісу Мережі правового
розвитку, надали безоплатну правову допомогу 105 жителям міста та
району. Найбільша кількість консультацій була надана з земельних
питань.
Найбільш актуальними за березень були звернення, які стосувалися земельних питань, трудових
відносин, пенсійного та соціального
забезпечення, спадкових справ. Необхідно зауважити, що ці питання
завжди більше цікавлять мешканців
району, оскільки нашими клієнтами є особи пенсійного та передпен-

сійного віку і переважна більшість
– мешканці сільських населених
пунктів району. Наприклад, у селі
Дельжилер, яке є найбільшим населеним пунктом Татарбунарського
району, проживає 3 тис. мешканців,
значна частина яких належить до
найбільш вразливих груп населення.
Саме вони потребують соціального
захисту, і тому регулярно звертаються до соціальних служб району та
представництва Пенсійного фонду
України в Татарбунарському районі.
23 березня представники Офісу
та партнерських організацій відвідали Дельжилер, поспілкувалися
з людьми та з’ясували, що місцеві
мешканці відчувають брак актуальної інформації щодо способів захи-

сту своїх прав, шляхів звернення до
державних органів, можливостей
отримання кваліфікованої допомоги спеціалістів соціальних служб
та юристів. Клієнтам управління
соціального захисту населення, особливо із певними вадами здоров’я,
дуже важко отримати необхідну для
них інформацію щодо деталей тієї
чи іншої послуги служби без візиту
до спеціаліста. Відповідно, надання
безоплатних правових консультацій
соціально вразливим клієнтам безпосередньо за місцем їх постійного
проживання виявилось дуже вчасним. Відвідавши Дельжилер, юристи
Офісу в черговий раз впевнилися,
що такі візити повинні бути якомога
частішими, адже доступ до інформа-
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ції з питань соціального захисту та
пенсійної реформи є досить важливим для селян.
20 березня представниками Офісу була надано практична правова
допомога у складанні повідомлення
до служби у справах дітей Татарбунарської районної державної адміністрації щодо відмови від виховання
та догляду за дворічною донькою.
Жінка знаходилась у обласному центрі матері та дитини, створеному на
базі БФ «Еммануїл», останнім часом
вона перестала доглядати за дитиною, залишала її без догляду, не годувала.
21 березня представники Татарбунарського офісу Мережі правового розвитку, спеціалісти Татар-
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бунарської районної філії Центру
зайнятості, Татарбунарського бюро
правової допомоги, управління
соціального захисту населення та
відділу освіти районної державної
адміністрації, обговорили питання
забезпечення підтримки і надання
правової допомоги безробітним.
Учасники обговорення детально
розглянули питання надання правової допомоги безробітним, які
відносяться до вразливих на ринку
праці груп населення, в процесі їх
працевлаштування для підвищення
конкурентоздатності шляхом: розвитку необхідних навичок пошуку
роботи, підготовки резюме, проход-
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ПРАВОВІ
ІЗБІРКОМ: ВЛАДА
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Доктор «на вибір»: як укласти
договір із терапевтом, педіатром
та сімейним лікарем
Міністерство охорони здоров’я
України затвердило порядок правил,
за якими українці тепер самі обиратимуть терапевтів, педіатрів
та сімейних лікарів. Цей порядок є
обов’язковим для усіх закладів охорони здоров’я, що надають первинну
медичну допомогу. Отже з 2 квітня
лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця
прописки чи проживання. Поради
юриста Татарбунарського офісу
Мережі правового розвитку при
Одеській обласній організації ВГО
«Комітет виборців України» Леоніда Семененка допоможуть зробити
оптимальний вибір «свого» лікаря і
правильно оформити документи.
Протягом останніх місяців у медіа
з’являється доволі багато інформації
щодо порядку обрання українцями
свої сімейних лікарів, терапевтів та
педіатрів. Кожне джерело надає свої
пропозиції, кожен фахівець – свої
поради. Всі вони, звісно, мають право на існування, а українці – право
на те, аби скористуватися ними при
виборі своїх лікарів. І це досить суттєво впливає на вибір людей. Проте
варто звернути увагу на певні важливі правові аспекти.
Головна умова: медзаклад має бути
підключеним до системи «Електронне здоров’я». Міністерство охоро-

<< початок стор.12
ження співбесіди, закріплення на
робочому місці, сприяння доступу
до допоміжних та підтримуючих зайнятість послуг, координації залучених послуг.
Керівник Татарбунарського Офісу
Мережі правового розвитку Леонід
Семененко зупинився на проблемі надання тимчасово безробітним
правової допомоги у вивченні ситуації та оцінки потреб таких осіб,
представництва їх інтересів у разі
виникнення такої потреби. Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Надія Гербей, підтримала ідею
укладання угоди про співпрацю між
районною філією та управлінням соціального захисту населення, у якій
управлінню відводиться роль органу, який буде надавати соціальні
послуги соціального супроводу при
працевлаштуванні та на робочому
місці. Керівник Бюро правової допомоги Катерина Стратюк відзначила, що питання співпраці Бюро і
районної філії завжди було одним
із основних у діяльності Бюро. Угода про співпрацю лише посилить
роботу Бюро і районної філії з питань надання безоплатної правової
допомоги, та правового супроводу
безробітних під час їх працевлаштування та зняття бар’єрів на шляху
безробітної особи до працевлаштування. Леонід Семененко відзначив, що співпраця Татарбунарського
Офісу Мережі правового розвитку
та районної філії сприятиме організації та проведенню спільних нарад,
робочих зустрічей та інших заходів

ни здоров’я акцентує увагу: підписуючи декларацію з обраним лікарем,
особа, яка її підписує, повідомляє
державу через Національну службу
охорони здоров’я (НСЗУ), що кошти
за її обслуговування мають надходити саме до цього медзакладу. Тож
декларація фактично є формою заяви. «Перепідписувати» заяву непотрібно, оскільки вона діє доти, поки
підписант не вирішить змінити свого лікаря.
Дізнатися про заклад, де можна
підписати декларацію, можна за розміщеною на ньому наліпкою «Тут
можна обрати свого лікаря».
Як підписати декларацію з лікарем. Покрокова інструкція.

медичних закладах це може бути або
реєстратор, медсестра або лікар.
Варто знати! Дані вносяться в
електронну систему – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо.
Після введення ваших даних ви
отримуєте на ваш телефон СМС
з кодом, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему
«Електронне здоров’я» для підтвердження.

Крок 3. Особа, уповноважена медзакладом, роздруковує із системи
«Електронне здоров’я» примірник
декларації для перевірки. Уважно
перечитайте вашу декларацію та перевірте всі свої дані. Якщо помітили
помилку – повідомте про це уповноКрок 1. Звернутися до медзакла- важену особі медзакладу.
ду, де працює обраний вами терапевт, педіатр чи сімейний лікар. Вам
Крок 4. Після того, як ви ознайопотрібно з собою мати:
милися зі своє декларацією і у ній всі
– паспорт,
дані є вірними, уповноважена особа
– податковий номер,
медзакладу роздруковує із системи
– мобільний телефон,
«Електронне здоров’я» ще один при– Увага! Для укладення декларації мірник декларації.
з педіатром візьміть також свідоВажливий момент! Обидва прицтво про народження дитини.
мірники декларації мають бути ідентичними і без помилок.
Крок 2. Ваші особисті дані та контактний телефон внесуть у систему
Крок 5. Ви підписуєте два примір«Електронне здоров’я». Це зробить ники декларації. Уповноважена осоуповноважена особа закладу пер- ба проставляє відмітку з датою на
винної медичної допомоги. У різних обох примірниках декларації. Один

з правових питань, надання безробітним послуг допоміжного та підтримуючого зайнятість характеру.
У березні продовжувалась робота по проведенню роз’яснювальної
роботи щодо реформування органів місцевого самоврядування,
надання відповідних рекомендацій
працівникам та службовцям органів місцевого самоврядування.
За березень було надано допомогу
у розробці проектів рішень виконавчих комітетів сільських рад
району з питань взяття на квартирний облік дітей, позбавлених
батьківського піклування; затвердження Порядку взяття громадян
на соціальний квартирний облік,
їх перебування на такому обліку,
зняття з нього та надання соціального житлового фонду для осіб,
які потребують соціального захисту; закупівлі товарів та послуг,
що виробляються та постачаються
товаровиробниками зареєстрованими на території сільської ради.
Ці та інші заходи були спрямовані
на покращення організаційної та
практичної діяльності органів місцевого самоврядування, підготовки якісних нормативно-правових
актів цих органів.
Татарбунарський офіс Мережі
правового розвитку Одеської обласної організації ВГО «Комітет
виборців України» здійснює свою
діяльність за підтримки МФ «Відродження» та співпрацює з Татарбунарською районною та міською
радою, Татарбунарською районною
державною адміністрацією.

із примірників залишається у вас, декларацію з іншим лікарем, робите
інший – у медзакладі.
такі ж самі кроки.
Будьте здорові та щасливі!
Офіси Мережі правового розвитку
Крок 6. Особа, уповноважена медзакладом, накладає електронний ци- створені та працюють за підтримфровий підпис працівника юридич- ки програмної ініціативи «Права
ної особи на декларацію та надсилає людини та правосуддя» Міжнародїї в систему «Електронне здоров’я». ного Фонду «Відродження».
Погляди, відображені у цьому маДотримання
вищезазначених
теріалі,
належать його авторам
кроків надасть вам можливість отримати якісний документ, який ви і можуть не співпадати з думкою
використовуватимете у подальшо- Міжнародного фонду «Відродження».
му. Якщо ви побажаєте переукласти

У ТАТАРБУНАРАХ
УЗГОДЖЕНІ СПІЛЬНІ ДІЇ
АВТОР: Леонід Семененко,
ГРОМАДСЬКОСТІ
ТА ПОЛІЦІЇ

керівник Координаційного Офісу
безпеки в м. Татарбунари
Одеської обласної організації ВГО
«Комітет виборців України»

В кінці березня – на початку квітня
2018 року керівник Координаційного
офісу безпеки Леонід Семененко провів низку зустрічей із заступником
начальника Татарбунарського відділення поліції Ігорем Бурлаку, завдяки
яким узгоджено спільні дії громадськості та поліції з розвитку безпечного середовища в місті Татарбунари та Татарбунарському районі.
Зокрема, в ході робочої зустрічі
26 березня 2018 року, керівником
Татарбунарського Координаційного
офісу безпеки Леонідом Семененком та заступником начальника Татарбунарського відділення поліції
Ігорем Бурлаку, обговорено ряд питань, присвячених безпековій складовій мешканців міста та району і
взаємодії Офісу та відділення поліції з цих питань. Керівник Офісу
Леонід Семененко, аналізуючи стан
захисту майнових прав громадян,
зазначив що останнім часом у місті
було скоєно ряд злочинів майнового
характеру і їх більшість це крадіжки
з багатоквартирних будинків. Він
запропонував спільно з представниками поліції, громадського форму-
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вання з охорони громадського порядку та Офісу провести роботу по
недопущенню квартирних крадіжок
та впровадити заходи під назвою
«Сусідська варта». До такої ініціативи планується залучити небайдужих
громадян-мешканців таких будинків, пенсіонерів та ветеранів органів
внутрішніх справ.
Також, за ініціативи керівника
Офісу Леоніда Семененко, в приміщенні Офісу в м. Татарбунари буде
розміщено приймальню дільничного поліцейського, для цього буде
підготовлено його робоче місце та
необхідні матеріали та документи.
Заступник начальника відділення
поліції Ігор Бурлаку вирішить питання підготовки графіка прийому
громадян дільничним інспектором
поліції. Окрім цього, досягнуто домовленості про спільне виготовлення для кожного дільничного інспектора поліції візитних карток, у яких
будуть дані про звання, прізвище та
ім’я дільничного інспектора, часи та
місце його прийому і контактні телефони. Також заплановано виготовлення буклету про дільничних інспекторів поліції відділення поліції,
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які будуть поширені серед мешканців міста та району. Це надасть можливість громадянам більш детально
познайомитися зі своїми дільничними, підвищить спроможність ефективного інформування дільничного
інспектора про стан злочинності
на своїй дільниці і комунікувати з
населенням. Сторони домовилися
розробити пам’ятки для мешканців
багатоповерхових будинків з питань
недопущення крадіжок належного
їм майна, порядку інформування
поліції про підозрілих осіб, які можливо причетні до крадіжок, скоєних
на території міста та району.
Ініціатива «Координаційний офіс
безпеки як інструмент інституціоналізації безпечного середовища
в громаді» впроваджується Татарбунарським Офісом Мережі правового розвитку Одеської обласної
організації ВГО «Комітет виборців
України» спільно з Татарбунарською
районною та міською радою, Татарбунарською районною державною
адміністрацією, за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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ДОСТУП ДО
ПРАВОСУДДЯ
МАЄ СТАТИ
ПРІОРИТЕТОМ
ЯК ДЛЯ ВСІЄЇ
УКРАЇНИ, ТАК І
ДЛЯ ОКРЕМОЇ
ГРОМАДИ
АВТОР: Сергій Рибак

На фото справа наліво: Євген Полтенко, виконавчий директор Мережі
правового розвитку, Ольга Гальченко, координатор Програмної ініціативи
«Права людини та правосуддя» МФ «Відродження», Наталя Бімбірайте,
голова Правління Мережі правового розвитку, Юрій Сверба, державний
експерт експертної групи з доступу до правосуддя Директорату з прав
людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України, та Сергій Рибак, менеджер з комунікацій Мережі правового
розвитку

Нещодавно Мережа правового
розвитку провела прес-конференцію «Забезпечення доступу людей
до правосуддя: Україна у світовому
контексті».
Спікерами заходу були Ольга
Гальченко, координатор Програмної ініціативи «Права людини та
правосуддя» МФ «Відродження»,
Юрій Сверба, державний експерт
експертної групи з доступу до правосуддя Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та
правової обізнаності Міністерства
юстиції України, Наталя Бімбірайте, голова Правління Мережі право-

вого розвитку, та Євген Полтенко,
виконавчий директор Мережі правового розвитку.
Виступ Ольги Гальченко був присвячений доступу до правосуддя як
світовій проблемі. Вона розповіла
про місце даного питання у Цілях
сталого розвитку ООН, а також
про діяльність міжнародного фонду
«Відродження» у сфері покращення
доступу людей до правосуддя, зокрема про підтримку відповідних
ініціатив громадянського суспільства.
Сьогодні забезпечення доступу
населення до правосуддя є одним з
ключових питань у цілому світі. 2015
року ООН визначила глобальні Цілі
сталого розвитку на період до 2030.
Ціль 16.3 передбачає забезпечення
верховенства права як на національному, так і на міжнародному рівнях,
а також забезпечення рівного доступу до правосуддя для всіх. Юрій
Сверба присвятив свій виступ ролі

держави у вдосконаленні системи
правової допомоги. Він зазначив, що
громадські організації також активно беруть участь у цьому процесі.
При цьому існує потреба у встановленні спільних правил діяльності
і об’єднанні зусиль, що дозволить
суттєво підвищити рівень правового захисту в Україні.
За словами Ю.Сверби, Директорат з прав людини Мін’юсту готовий
стати своєрідним майданчиком для
об’єднання зусиль як державних, так
і громадських структур для більш
ефективного надання юридичної
допомоги тим, хто цього потребує.
Євген Полтенко у своєму виступі
зазначив, що понад половину українців, які зіштовхуються із правовими проблемами, не знаходять їх
вирішення. Мало хто з них знає про
можливості отримання безоплатної
правової допомоги.
Проблемою також є те, що не всі
керівники громад розуміють важ-

ливість прав людини: досить часто
проблеми доступу до правосуддя
відходять на задній план, поступаючись питанням освітлення, ремонту
доріг і т.п. Що стосується мешканців
віддалених населених пунктів, вони
є переважно соціально-незахищеними і живуть за межею бідності.
Як наслідок, не зважаючи на те, що
законодавство України гарантує
певні можливості (наприклад, щодо
отримання безоплатної правової допомоги), переважна більшість мешканців периферійних територій не
мають доступу до правових знань
та інформації, до належної правової допомоги. У цій ситуації значну
роль у забезпеченні правової допомоги відіграють громадські організації, зокрема Мережа правового
розвитку, яка є одним із найбільших
її надавачів в Україні.
У якості успішного прикладу
надання юридичної допомоги громадською організацією, Є. Полтенко розповів про справу жителя
Балаклії Андрія Усатенка, чиє майно постраждало внаслідок вибухів
на військових складах у Балаклії.
Щоб отримати відшкодування моральних та матеріальних збитків,
постраждалий звернувся до Чугуївського офісу Мережі правового
розвитку. На початку лютого 2018 р.,
майже через рік після початку судового розгляду, Київський суд міста
Харків виніс рішення, яке зобов’язало Міністерство оборони України
майже повністю відшкодувати нанесені збитки.
Є. Полтенко присвятив увагу також питанню налагодження перенаправлення клієнтів в рамках наявної
системи надання правової допомо-
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ги, що дозволить суттєво підвищити
якість юридичних послуг. Він також
наголосив на необхідності їх стандартизації, нагадавши, що у 2017
Мережа правового розвитку розробила перші в Україні стандарти надання первинної правової допомоги.
На прес-конференції також був
презентований Звіт Мережі за 2017
рік.
Наталя Бімбірайте у своєму виступі розповіла про розвиток в Україні
інституту шерифів. Вона вказала на
наявність серйозної проблеми щодо
підтримки безпеки в окремих громадах; ця проблема значною мірою
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пов’язана зі скороченням кількості
дільничих і з великих навантаженням на них, що суттєво ускладнює
підтримку правопорядку. З огляду
на це існує потреба у пошуці альтернативних шляхів вирішення питань
безпеки, одним з яких є розвиток
інституту шерифів. Н. Бімбірайте
навела приклади успішного вирішення шерифами проблем безпеки
в окремих громадах, виклавши своє
бачення перспектив розвитку цього
інституту в Україні.
Захід відбувся 29 березня 2018 у інформаційному агентстві «Українські
новини».
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«КРИМСЬКИМ ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ ВАРТО БУТИ ГОТОВИМИ ДО РЕАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ В УМОВАХ АГРЕСІЇ РФ, ЩО
ТРИВАЄ», - ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В КРИМУ
У квітні українська спільнота спостерігала за ситуацією, що склалася навколо судна «Норд» та його кримського екіпажу. Крім цієї майже детективної історії за
участю російських дипломатів, увагу привернув і арешт
на материковій Україні євпаторійського депутата від
партії «Єдина Росія» Сергія Осьмініна. ІзбірКом з’ясував подробиці гучних справ у Представника Президента
України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна.

Нагадаємо, що 25 березня українські прикордонники в Азовському
морі затримали риболовне судно
«Норд» через те, що члени команди судна порушили порядок виїзду
з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване
на окупованій території АР Крим,
йшло під прапором Російської Федерації, а на його борту знаходився
екіпаж у складі 10 осіб – також громадян України, але при собі вони
мали лише недійсні паспорти громадян РФ, видані окупаційною владою
Криму. Судно з екіпажем було відконвойовано до порту Бердянська,
30 березня на «Норд» був накладений арешт. 6 квітня Херсонський
міський суд обрав запобіжний захід
у вигляді утримання під вартою з
альтернативою застави для затриманого капітана судна Володимира
Горобенка. Ввечері 7 квітня екіпаж
судна «Норд» під прикриттям російських дипломатів спробував покинути Україну через КПП «Гоптівка»
на Харківщині, однак був зупинений прикордонниками. Пізніше, у
ніч на 9 квітня, екіпаж намагався
перетнути лінію розмежування з
окупованим Кримом, не маючи для
цього українських паспортів. Про
це у Facebook повідомила «Громадянська блокада Криму». Зазначається, що моряки намагались
проїхати через КППВ «Чонгар»,
однак українські прикордонники
не пропустили їх через недійсні

паспорти. Наразі окупаційна влада
Криму через адвокатів та дипломатів намагається терміново передати морякам їх паспорти громадян
України, котрі визнаються Україною
та іншими державами, на відміну
від виданих окупаційною владою.
- Пане Борисе, а якою є передісторія затримання судна «Норд»?
В чому причина такої ситуації?
- До війни відповідними відомствами України і РФ було укладено
міжвідомчу угоду, на основі якої
розподіляється квота вилову риби
в Азовському морі. До військової
агресії це було дуже «чудово і мальовничо», а після неї це продовжилося, нібито Крим не окупований, і
взагалі все гаразд. Велика риба – це
великі гроші, а великі гроші люблять
тишу. Це питання було проблематичним, і я його підняв відразу після призначення на цю посаду. Ми
затребували відповідні протоколи,
зокрема щодо щорічних засідань
цієї комісії, яка востаннє збиралася
в РФ у жовтні 2017 року. Власне, ми
маємо ситуацію, коли квоти розподіляються між Україною та Росією,
після чого неправомірно Росія віддає її кримчанам, і ті ловлять рибу.
Але це не російські рибалки, а наші,
які працюють на вкрадених у України суднах, мають українське громадянство, а відповідні юридичні особи були незаконно перереєстровані

в Криму окупаційною владою. Отже,
ми маємо ситуацію, коли РФ нелегально, в порушення зобов’язань і
узгоджень передає частину власної
квоти українським підприємствам.
Що стосується судна «Норд», то
воно є рибальським судном з українським прапором (реєстрацією),
що незаконно використовує прапор
РФ, має на борту фейкові суднові документи, базується в Криму і
здійснює незаконні виходи з порту
на окупованій території, надані виловлює рибу і не сплачує відповідні кошти на користь України. Наші
прикордонники вперше з 2014 року
мали рішучість затримати його, хоча
воно, звісно, не єдине. Прикордонники при цьому не порушували ніяких норм міжнародного права чи
національних законів, за вказаними
угодами на території Азову прикордонниками обох держав може бути
перевірене будь-яке судно, як українське, так і російське. До справи
«Норду» підключилася СБУ, було порушено кримінальне провадження.
Але ми вийшли відповідну
слабку ланку. Адже прокуратура
АРК, яка знаходиться нині в Києві
та має групу прокурорів в Херсоні, мабуть, виявилася не в повній
мірі готовою підтримувати в суді
справжні, «живі» провадження, де
є реальні живі підозрювані та високооплачувані адвокати, котрі вочевидь захищають не стільки інтереси
порушників, скільки обслуговують
політичні запити тих, хто фінансує
їх активність. Це можна побачити
через низку обставин. По-перше,
живої протидії процесуальним вивертам адвокатів прокуратура організувати не змогла, тому спочатку ми мали ситуацію, коли капітан
«Норду» на певний час опинився
на свободі. Таким чином, зусилля
прикордонників та СБУ опинилися
під загрозою, адже ця людина могла
зникнути з території України, і ми
розуміємо, що росіяни на все готові,
аби капітан не давав покази в суді.
Варто уявити, яких зусиль вжили
СБУ та ДПСУ, адже наступного дня
капітан добровільно з’явився в суді.
Але державне звинувачення (прокуратура АРК) серед усіх можливих
складів злочинів, які вбачаються в
діях капітана, прийшла в суд з однією, очевидною, але водночас нетяжкою статтею КК України. Позиція
прокуратури АРК, як можна було
побачити з виступів прокурора в
суді, у справі фактично збігається
з позицією військової прокуратури
у справі капітана затриманого раніше судна «Sky Moon» попри низку обставин, що роблять ці справи
принципово різними. Можливо,
чужий успішний досвід було б варто запозичувати трохи критичніше.
Сподіваюся, із зроблених помилок
будуть зроблені належні висновки.
- Ще одна резонансна справа
останнього тижня – затримання співробітниками Головного
управління СБУ в АРК в ніч на 3
квітня Сергія Осьмініна, екс-депутата міської ради Євпаторії від
Партії регіонів, директора ТОВ
«Машсервіс». Для наших читачів
нагадаю, що затримання відбулося на адмінмежі з окупованим
Кримом на КПВВ «Чаплинка».
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Українські спецслужби встановили, що С. Осьмінін у березні 2014
року брав участь у протиправній
діяльності так званої самооборони Криму, зокрема у захопленні
адміністративних будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування України. У вересні
2014 року він згідно позиції СБУ
був обраний депутатом від політичної партії «Єдина Росія» до
так званої Євпаторійської міської
ради, створеної окупаційною владою. СБУ відкрила кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 110 ККУ
(посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Але від Вас стало відомо, що
затриманого намагалися відбити
якісь невідомі особи? Що це було?
- У цій ситуації все доволі очевидно, тут і прокуратура АРК змогла
успішно довести справу до арешту, і
СБУ з прикордонниками нормально
спрацювали. Але після затримання
Осьмініна група невідомих у Херсоні
здійснила спробу відбити його у працівників ГУ СБУ в АР Крим. Я мушу
з сумом констатувати як критичну
бездіяльність та неспроможність
херсонської поліції, так і відсутність
належного рівня координації правоохоронних органів, зокрема тут
ми бачимо й самоусунення органу,
який мав забезпечити координацію
відповідних служб. Через напад уся
правоохоронна операція та слідчі дії
опинилися під загрозою зриву. І ми
прекрасно розуміємо, що у випадку
більш гострої ситуації херсонська
поліція буде вести себе так само,
поклавши руки в кишені, і це всі
наразі розуміють, в тому числі наші
вороги. Це явний провал роботи

силовиків, Нацполіції та Нацгвардії, бо її частина є у Херсоні, і їх теж
можна було долучити до цієї справи.
- Кожного разу під час інтерв’ю
ми обговорюємо передислокацію
кримської поліції з Одеси до Херсона. Якось просувається цей процес?
- Поліція переводиться потрохи, але це тривалий процес. Якщо
б його розпочати на рік раніше, то,
можливо, й не було б сьогодні таких
сумних подій, пов’язаних із «кримськими» справами у Херсоні. Наразі
ми намагаємося в районах Херсонської області, наближених до Криму,
обладнати опорні пункти наших силових структур, але відчуваємо вагомий спротив, і це зрозуміло, адже
комусь вочевидь дуже зручно мати
ГУ Нацполіції в АРК та Севастополі як власну «іграшкову поліцію» в
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Євгенія Генова
Одесі. Тому я б дуже радив вельмишановним керманичам зробити тверезу оцінку власних завдань в Києві
та Одесі та активніше перейматися
тим, що слід робити за законом – а
саме координацією протидії злочинності у справах, що мають безпосереднє відношення до Криму, бо
наразі фіксуємо певну дискоординацію правоохоронних органів, які
у назві містять слово «Крим». Втім,
у передислокації маємо певні успіхи
– активну діяльність окремих передислокованих підрозділів, облаштування місць дислокації на КПВВ
тощо. Залишається кадрове питання
– слід зробити усе, щоб у Херсонському регіоні в ГУ НП в АРК та Севастополі масово не пішли ті, кого
«попросили» з херсонської поліції.
- Ще одна гостре питання – нелегальні перевезення на територію
Криму та відсутність легальних.
А в цьому напрямку прогрес є?
- По нелегальним перевізникам є
певні зрушення. 4 квітня детективи
Національного антикорупційного
бюро України спільно з працівниками Головного управління СБУ в
АРК за процесуального керівництва
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури викрили в.о. голови
суду одного із районних судів Херсонської області при отриманні
неправомірної вигоди у сумі п’ять
тисяч гривень. Цей хабар було передано саме нелегальним перевізником за непритягнення його до
відповідальності. Думаю, інші судді
Херсонщини та інші «любі друзі»
нелегалів обласного та районного
розливу тепер подумають 10 разів,

перш ніж робити корупційні дії.
Сьогодні, 10 квітня, до речі,
починаються спільні операції із
протидії нелегальним автомобільним перевізникам в районі КПВВ
«Чонгар» та станції «Новоолексіївка», подивимось на результат.
Запровадження
логістичного хабу на станції «Вадим» певною мірою ускладнюється втратою
темпу «Укрзалізниці» із забезпечення причіпних вагонів прямого
сполучення Київ-Херсон-Вадим та
через уповільнення запровадження автобусних перевезень між
станцією «Вадим» та КПВВ «Каланчак». Сподіваюся що новопризначений
голова
Каланчацької
райдержадміністрації не залишить
зазначене питання поза увагою.
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Медики и представители местных властей приступили к созданию госпитальных советов в Одесской области

5 апреля в Одессе состоялась областная конференция «Формирование
госпитальных советов в госпитальных округах Одесской области», в
которой приняли участие руководители районных администраций,
главы местных советов, главврачи
районных больниц.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Одесской
облгосадминистрации
Вячеслав
Полясный, для того, чтобы в каждом госпитальном округе, которые
уже созданы в Одесской области,
появились госпитальные советы,
разработана специальная формула
для расчета количества ее членов.
Оно будет зависеть от количества
административно-территориальных единиц, количества жителей в
каждом админтерединице, а также
количества жителей в госпитальном
округе.
«Госпитальный совет - это совещательный орган, в который войдут
медицинские работники, депутаты,

общественные активисты и другие
представители. Госпитальные советы будут площадками для переговоров с целью определения проблем учреждений здравоохранения,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь,» - отметил В.
Полясный.
Основной задачей госпитального
совета будет формирование Плана развития госпитального округа.
Он составляется на 3-5 лет, должен
содержать анализ текущей ситуации, планы развития учреждений
здравоохранения,
мероприятия
по реорганизации, в том числе перепрофилированию
учреждений
здравоохранения, оценку финансирования мероприятий, изложенных
в Плане, а также механизмы мониторинга и отчетности учреждениями
здравоохранения о ходе улучшения
услуг.
Напомним, в конце 2017 года Кабинет министров Украины утвердил
перечень девяти госпитальных округов в Одесской области.
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