Результати моніторингу дотримання антикорупційного законодавства
депутатами Одеської міської ради
Приватні інтереси депутатів Одеської міської ради
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» створила реєстр приватних
інтересів депутатів Одеської міської ради VII скликання, метою якого є надання інформації про
приватні інтереси депутатів, підвищуючи їх прозорість в частині запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів.
Складання реєстру приватних інтересів здійснювалося шляхом узагальнення інформації з
декларацій, запитів до відкритих державних реєстрів, оприлюднених біографій 1.
Окрім приватних інтересів, реєстр може надати й іншу цікаву інформацію:
1.
Депутати п’яти постійних комісій Одеської міської ради VII скликання мають приватні
інтереси в сферах, що відносяться до відома комісій, членами яких вони є:
 з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського
комплексу – Юрій Крук, Денис Коваль, Марина Лозовенко;
 з питань землеустрою та земельних правовідносин – Наталія Данилко, Олексій
Єремиця, Дмитро Танцюра;
 з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури – Микола
Крикливий;
 з питань охорони здоров'я – Тетяна Малихіна, Левон Нікогосян;
 з питань освіти, спорту, культури і туризму – Олег Етнарович;
2.
Найбільше приватних зв’язків у Юрія Крука: депутат має зв’язки з 77 фізичними та
юридичними особами.
3.
21 депутат2 Одеської міської ради є засновниками або керівниками благодійних чи
громадських організацій.
Моніторинг достовірності відомостей у деклараціях депутатів Одеської міської ради
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» порівняла відомості декларацій
про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру депутатів Одеської міської ради VII
скликання за 2016 та 2017 роки з даними державних реєстрів.
В ході моніторингу були встановлені невідповідності між відомостями декларацій за 2016 рік
та даними державних реєстрів відносно 12 депутатів, а за 2017 рік – дев’яти депутатів3.
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Реєстри приватних інтересів депутатів міських рад 12 обласних центрів доступні на сайті організації
http://cvu.od.ua/ua/projects/attestation/
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Василь Ієремія, Микола Крикливий, Юрій Крук, Дмитро Палпатін, Андрій Кісловський, Дмитро Пеструєв, Ілля Мозолєв, Денис Григор ’єв,
Олег Етнарович, Володимир Кірєєв, Василь Шкрябай, Ольга Квасніцька, Олег Камінкер, Антоніна Наконечна, Світлана Осауленко, Тетяна
Плаксій, Дмитро Танцюра, Левон Нікогосян, Сергій Голдаков, Володимир Варещенко, Олександр Матвеєв
3 Людмила Варавва, Володимир Варещенко, Валентин

та Віктор Новак

Гапуніч, Олексій Горін, Юрій Крук, Ірина Куценко, Антоніна Наконечна, Левон Нікогосян

Дотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
В ході моніторингу дотримання депутатами Одеської міської ради вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів протягом листопаду 2017 року – травня 2018 року порушень
не було виявлено.
Загалом за увесь період нинішньої каденції 23 депутати Одеської міської ради 57 разів
заявляли про наявність у них конфлікту інтересів. В більшості депутати мали конфлікт інтересів
у сфері земельних питань.
За увесь період роботи депутатів чинного скликання зафіксовано шість випадків не
врегульованого конфлікту інтересів – Денис Балух, Олег Етнарович, Вадим Іоргачов (двічі),
Тетяна Плаксій, Дмитро Танцюра.
В ході моніторингу оприлюднених на офіційному веб-сайті Одеської міської ради протоколів
засідань постійних депутатських комісій виявилося, що за 2,5 роки лише один депутат заявив
про наявність у нього конфлікту інтересів: Юрій Шумахер під час розгляду змін до бюджету
міста Одеси на 2018 рік.
Виходячи з аналізу протоколів постійних комісіях Одеської міської ради та фактичної
відсутності в них інформації щодо запобігання та врегулювання депутатами конфлікту
інтересів, така ситуація може бути наслідком одного з нижче наведених чинників: депутатчлен комісії був відсутній на її засіданні і відповідно не приймав участі у підготовці,
обговоренні та прийнятті рішення, яке його стосується; депутати можуть просто ігнорувати
вимогу закону щодо врегулювання конфлікту інтересів під час засідання постійних комісій,
вважаючи, що буде достатнім заявляти про нього тільки на засіданнях ради; депутати-члени
комісій в разі виникнення конфлікту інтересів все ж таки заявляють про це на засіданні
постійної комісії, але ця інформація просто не вноситься до протоколів засідання постійних
комісії ради, які є колегіальними органами.
Реакція НАЗК та Національної поліції на повідомлення про факти можливих порушень,
пов’язаних з корупцією
Про виявлені невідповідності між відомостями у деклараціях депутатів Одеської міської ради
за 2016 і 2017 роки і даними державних реєстрів Одеська обласна організація ВГО «Комітет
виборців України» повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції та
Головне управління Національної поліції в Одеській області відносно Людмили Варавви,
Володимира Варещенка, Валентина Гапуніча, Олексія Горіна, Юрія Крука, Ірини Куценко,
Антоніні Наконечній, Левона Нікогосяна та Віктора Новака.
Станом на кінець червня відповіді щодо жодного повідомлення не надійшло ні від
Національної поліції, ні від НАЗК.
Громадська кампанія з “Атестації депутатів місцевих рад” започаткована Одеською обласною організацією
ВГО «Комітет виборців України» та реалізується в партнерстві з громадськими організаціями з інших
областей України. Антикорупційний компонент Атестації депутатів місцевих рад реалізується в рамках
проекту ООО ВГО “Комітет виборців України” “Доброчесні місцеві депутати” за підтримки Програми
Розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. За реалізацію ініціативи в Одеській області
відповідає Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України".

