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ІЗБІРКОМ:МІСЦЕВІ
ВЛАДА ПІД
КОНТРОЛЕМ
ВИБОРЦІВ
ДЕПУТАТИ.
АТЕСТАЦІЯ

НАЗК СКЛАЛО ПРОТОКОЛ ПРО
КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО
ДЕПУТАТА ЗА ЗАЯВОЮ ОДЕСЬКОГО КВУ
АВТОР: Прес-служба Одеської обласної організації
ВГО «Комітет виборців України»
В ході реалізації кампанії
«Атестація депутатів місцевих
рад» в місті Суми здійснювалась перевірка виконання депутатами вимог щодо
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів. За результатом перевірки було
виявлено ознаки можливого
порушення вимог антикорупційного законодавства депутатом Сумської міськради
чинного скликання Євгеном
Косяненком.
Так, на ХХ сесії Сумської
міської ради VІІ скликання
(25 січня 2017 р.) було прийняте рішення «Про прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Суми закінчених будівництвом об’єктів». Згідно цього
рішення, Сумська міськрада
передала безкоштовно на
баланс та обслуговування
ТОВ «КК Коменерго-Суми» дитячий спортивний майданчик
в мікрорайоні Тепличний.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
підприємців та громадських
формувань Євген Косяненко
є засновником та керівником
ТОВ «КК Коменерго-Суми».
Під час же розгляду питання
на сесії Сумської міськради

Євген Косяненко не заявив
про наявний у нього конфлікт
інтересів і проголосував «ЗА»
відповідний проект рішення.
На основі виявленої ситуації, Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців
України» звернулася до НАЗК
та Головного управління Національної поліції в Сумській
області щодо перевірки фактів порушення законодавства
і складання адмінпротоколу.
НАЗК, після перевірки викладених у заяві фактів, склало протоколи про вчинення
Євгеном Косяненком адміністративного правопорушення, які скерувало на розгляд
до Зарічного районного суду
м. Суми.
Нагадаємо, що за результатами моніторингу у травні
2018 року до НАЗК було подано 30 заяв щодо можливої
невідповідності інформації,
наданої депутатами в деклараціях, а також 10 заяв щодо
ймовірного порушення вимог врегулювання конфлікту
інтересів. До головних управлінь Національної поліції в Івано-Франківській, Донецькій,
Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській та
Черкаській областях було
подано 31 заяву щодо мож-

ливих недостовірностей в
деклараціях та 10 заяв щодо
ймовірного порушення вимого врегулювання конфлікту інтересів.
Станом на 5 вересня 2018
року не отримано жодної відповіді щодо чотирьох заяв до
НАЗК та щодо 29 заяв від обласних управлінь Національної поліції.

ДОХОДЫ ИЗМАИЛЬСКИХ

ДЕПУТАТОВ - «КОММУНАЛЬЩИКОВ»:

АВТОПАРКИ И ЗАРПЛАТЫ
АВТОР: Пресс-служба Одеськой областной организации
ВГО «Комитет избирателей Украины»

Трое депутатов Измаильского городского совета совмещают мандаты с руководством коммунальными службами города.

Согласно мониторингу деклараций измаильских депутатов за 2017 год, директор
коммунального предприятия
«Измаил-Свет», он же депутат Измаильского горсовета
от «Блока Петра Порошенко»
Сергей Проданов задекларировал за прошлый год 146
тыс. 742 грн заработной платы.
Зарплата его коллеги Виталия Белова — начальника
КП «Измаильское производственное управление водно-

го хозяйства» - составила 179
тыс. 273 грн. А вот автопарк
семьи руководителя измаильского водоканала насчитывает 7 единиц транспортных
средств: первым приобретением стал легковой автомобиль Mersedes-Behz-200 1978
года выпуска, он куплен в 2007
году, цена не указана. Через
год В. Белов приобрел такую
же машину, только 1988 года
выпуска, однако снова без
указания стоимости. В 2011
году коммунальщик-депутат
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купил экскаватор Case 580K,
1989 года выпуска. А через
два года Виталий Белов обзавелся экскаватором-погрузчиком JCB 3CX, 2010 года за
93 тыс. грн и гусеничным мини-экскаватором PEL JOB EB12.4, 1995 года, чья указанная
стоимость составила всего
семь тысяч гривень. Еще один
мини-экскаватор
марки
Hitachi-ZX25, 2005 года, уже за
60 тыс. грн, начальник водоканала приобрел в 2014 году.
В ноябре 2015 года супруга

Національне агентство з питань
запобігання
корупції
склало протокол про адміністративне правопорушення щодо депутата Сумської
міської ради Євгена Косяненка, який належним чином не
врегулював наявний у нього
конфлікт інтересів.

Громадська кампанія з
“Атестації депутатів місцевих
рад” започаткована Одеською обласною організацією
ВГО «Комітет виборців України» у 2015 році, з 2018 року
реалізується в партнерстві
з громадськими організаціями з 16 областей України.
Антикорупційний компонент
Атестації депутатів місцевих

рад реалізовувався 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
Сумській області відповідала
Громадська організація «Ліга
захисту».

депутата приобрела Toyota
Land Cruiser Prado, 2010 года.
Стоимость покупки в декларации не указана. При том,
что ее официальная зарплата как работника все того же
КП «Измаильское производственное управление водного хозяйства» в 2017 году
составила 54 тыс. 387 грн.
Интересно, что Виталий Белов с женой до апреля 2018
года значились в реестре
как конечные бенефициары
общества с ограниченной
ответственностью «Проммонтаж». С апреля собственником этого ООО значится
Дмитрий Чебан.
Согласно
информации
сайта clarity-project.info, данное предприятие стало участником 22 закупок, из которых
17 - у управления жилищно-коммунального хозяйства
Измаильского городского совета на общую сумму 5 млн
119 тыс. 628 грн (практически
все работы связаны с поливочным водоводом в разных
частях города), один тендер
на сумму 1 млн 64 тыс. 829 грн
от исполнительного комитета Измаильского городского
совета за проектно-сметную
документацию для проек-

та Евросоюза «Чистая вода»,
а также на сумму 240 тыс.
грн: работы для Измаильского историко-краеведческого
музея «Придунавье».
Однопартиец
депутатов
- Назим Агаев, директор
КП «Жилсервис», задекларировал три транспортных
средства, одно из которых
приобретено в 2013 году
и оформлено на жену
(Mercedes-Benz E270, 2003
года выпуска). Самому Назиму Агаеву принадлежат
грузовая машина УАЗ-3962
1987 года, приобретенная в
2005 году, и легковой автомобиль Toyota Camry, 2004 года
за 114 тыс грн, который был
приобретен в 2017 году. Заработная плата Назима Агаева в 2017 году составила 210
тыс. 212 грн, доход жены от
предпринимательской деятельности - 353 тыс. 88 грн.
Напомним, второй год работы депутатского корпуса
Измаильского городского совета седьмого созыва завершился еще в конце октября
2017 года. Однако депутаты
как не отчитывались, так и не
отчитываются перед избирателями.
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МІСЦЕВІ
ДЕПУТАТИ.
АТЕСТАЦІЯ
ІЗБІРКОМ:
ВЛАДА
ПІД КОНТРОЛЕМ
ВИБОРЦІВ

ДЕПУТАТСЬКИІЙ ПОРТАЛ В ДІЇ:

В кінці 2017 року в
Одеській міській раді
презентували
новий
онлайн-ресурс «Депутатський портал «Твій
депутат», розроблений
в рамках міської цільової програми «Електронне відкрите місто».

ЯК ДЕПУТАТИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОРИСТОВУЮТЬ НОВИЙ ОНЛАЙН-РЕСУРС
АВТОР: Прес-служба Одеської обласної організації
ВГО «Комітет виборців України»
Почати повноцінно функціонувати портал повинен був з
1 січня 2018 року.
За словами чиновників, робота порталу повинна стати
дієвим механізмом контролю
роботи депутатського корпусу виборцями.
На порталі у кожного депутата є свій персональний кабінет і сторінка з відповідними
розділами про його діяльність:
біографія, дані про громадську приймальню, межі виборчого округу, відомості про
помічників, декларація про
доходи, звіти про діяльність,
депутатські звернення і відповіді на них, онлайн запис на
депутатський прийом.
За результатами аналізу
наповнення
«Депутатського порталу» за 8 місяців 2018
року, проведеного громадським моніторингом «Атестація депутатів місцевих рад»,
виявлено, що не всі депутати
активно користуються новим
і зручним інструментом, який
дозволяє їм більш широко і
доступно надавати необхідну
інформацію виборцям.
Так, 5 із 64 депутатів Одеської міськради досі не опри-

люднили будь-якої інформації
про себе на депутатському
порталі.
На персональних сторінках
Василя Ієремії («Опозиційний
блок»), Олексія Кісловського
(«Українська морська партія
Сергія Ківалова»), Олександра Матвєєва, Андрія Терновського та Василя Шкрябая
(«Довіряй ділам») відсутня біографія, в тому числі, відомості
про освіту, досвід і місце роботи, сімейний стан і партійну приналежність.
Серед 59 депутатів, які оприлюднили свої біографії, є
такі, що не вказали певні відомості.
13 депутатів не оприлюднили дані про своє місце
роботи: Денис Балух, Людмила Варавва, Валентин Гапуніч, Володимир Кірєєв, Антоніна Наконечна, Дмитро
Пеструєв («Довіряй ділам»),
В’ячеслав Беженар, Дмитро
Вишняков, Денис Коваль,
Ольга Кулакевич («Опозиційний блок»), Олександр Захаров, Вадим Терещук («Самопоміч»), Лілія Леонідова (БПП
«Солідарність»).
Є депутати, які не оновили

інформацію про своє актуальне місце роботи.
Наприклад, згідно з інформацією,
розміщеною
на
порталі, Олександр Александрочкін («Довіряй ділам»)
працює в.о. голови Суворовської РА. Однак, в липні 2018
року на цю посаду був призначений Сергій Кондратюк.
Депутат Юрій Крук («Довіряй ділам») не вказав у своїй
біографії, що зараз працює
заступником Чорноморського міського голови.
Не оновив інформацію про
місце роботи і Сергій Страшний («Довіряй ділам»). Згідно з
декларацією про доходи за
2017 рік, він працює в Південному офісі Держаудитслужби.
Інформацію про сімейний
стан не вказали Людмила
Варавва, Левон Нікогосян,
(«Довіряй ділам»), Олег Звягін,
Петро Іонов (БПП «Солідарність»), Денис Коваль, Віктор
Новак, Лілія Рогачко («Опозиційний блок»), Ганна Позднякова («Самопоміч»).
Про своє членство в партіях
вважають за краще не згадувати Олег Етнаровіч, Андрій

Кісловський, Юрій Крук, Левон Нікогосян (фракція «Довіряй ділам»), Ольга Кулакевич (фракція «Опозиційний
блок»), Ілля Мозолєв (фракція
БПП «Солідарність»), Андрій
Неугодніков (фракція «Українська морська партія Сергія
Ківалова»).
Депутат Олександр Захаров («Самопоміч»), який отримав депутатський мандат
в 2017 році, не опублікував на
порталі свою фотографію.
Тільки два депутати - Володимир Кірєєв («Довіряй ділам») і Олексій Кісловський
(«Українська морська партія
Сергія Ківалова») не надали
для публікації дані про свої
депутатські приймальні.
Слід зауважити, що всі депутати Одеської міської ради
розмістили на порталі свої
декларації про доходи за
2017 рік.
Громадська
кампанія
«Атестація депутатів місцевих

рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям
депутатів 23 місцевих рад з 17
областей України, а також
підвищення поінформованості громадян про діяльність
місцевих депутатів. Проект
«Атестація депутатів місцевих
рад» реалізується Одеською
обласною організацією ВГО
«Комітет виборців України»
разом з партнерськими організаціями з 16-ти регіонів
України за підтримки Національного фонду демократії
(NED, США). У 2016 році апробація методології відбулася в
місцевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»,
з 2018-го року за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» відбувається розробка веб-платформи «Місцеві
депутати. Атестація».

ДЕПУТАТЫ РЕНИЙСКОГО ГОРСОВЕТА

В первый год каденции
городского совета депутаты направили пять
запросов, во второй
– четыре и в третий –
снова четыре.

РЕДКО ИСПОЛЬЗУЮТ ПРАВО

НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС, - АНАЛИЗ

АВТОР: Пресс-служба Одеськой областной организации
ВГО «Комитет избирателей Украины»

Одним из критериев, по
которым в ходе реализации
проекта «Аттестация депутатов местных советов» оценивается работа депутатов,
является использование ими
своего права на депутатский запрос. Напомним, что
право это закреплено в п. 2
ст.11 и ст.21 Закона Украины
«О статусе депутатов местных советов».
Для того, чтобы проанализировать, как депутаты Ренийского городского совета VII
созыва осуществляют его на
практике, были изучены количество поданных запросов, их
адресаты и авторы.
Так, в первый год каденции
ренийских избранников было
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направлено пять запросов, во
второй – 4 и в третий – тоже 4.
Примерно поровну запросов
было направлено руководству города и в другие инстанции. Если в первые два
года депутатами Ренийского
городского совета практиковалась подача как индивидуальных, так и групповых запросов, то за третий год все
четыре поданных запроса –
индивидуальные.
Как и в отношении других
критериев оценки работы
депутатов - посещение ими
сессий, выступления на них
или ведение приема избирателей - обозначилась группа
депутатов, которые активно
используют инструмент депутатского запроса.

Чаще других – 4 раза - индивидуально или в группе подавал запросы Александр
Морозюк («Оппозиционный
блок»). Трижды подавал запросы Виктор Метель (Партия пенсионеров Украины).
По два раза воспользовались
своим правом на запрос Антонина Бондарева и Сергей
Лупу (оба - «Оппозиционный
блок»), Валентина Лукасевич
(«Наш край») и Олег Чилакчи («Блок Петра Порошенко
«Солидарность»). Остальные
депутаты Ренийского городского совета за три года работы либо подали по одному
запросу, либо вообще не
воспользовались этим правом.
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FACEBOOK ДЛЯ

ОДЕСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ:

Нижче пропонуємо розглянути які саме публікації одеських
осередків парламентських партій набирають найбільше вподобань («лайків»), коментарів, поширень («репостів»).

«Батьківщина»

Найбільшу кількість «лайків» (292) і коментарів (35) зібрала публікація з привітанням народної депутатки Олександри Кужель
з днем народження.

ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

ЧИ НОВИННИЙ РЕСУРС?

Матеріал підготовлено в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.
Одеські обласні організації парламентських
партій частіше оприлюднюють на своїх сторінках у Facebook загальнонаціональні новини,
аніж регіональні. Це призводить до того, що
публікації майже не обговорюються. Такі результати дослідження Громадянської мережі
ОПОРА. Варто зазначити, що збір даних відбувався через отримання інформації з API, яке
надає соціальна мережа станом на 5 липня
2018 року.
Сьогодні важко уявити сучасність без
комп’ютерів, інформаційних технологій та інтернету, адже вони займають особливе місце
в житті кожного з нас. Для когось це просто
спосіб спілкування з родичами та друзями, для
інших майданчик де вони розвивають власний
бізнес, ще одна категорія людей використовує
інтернет-ресурси для свого дозвілля або ознайомлення з новинами. Великою популярністю
користуються соціальні мережі, а особливо
Facebook, який є зручним і швидким способом спілкування зі своїми друзями, колегами
та цільовою аудиторією.
Враховуючи зазначене, Facebook для партій є найбільш простим та ефективним способом донести до виборців позицію партії та
інформацію про її діяльність. Саме тому по-

літичні сили не залишаються осторонь такого
засобу комунікації зі своїми виборцями. Активне ведення сторінки дозволяє якнайшвидше
розповсюдити інформацію для широкої аудиторії, дізнатися вподобання виборців та надати
швидкі відповіді на питання.
Отже, серед організацій парламентських
партій «Батьківщина», «Об’єднання «Самопоміч», «БПП «Солідарність», «Народний фронт» та
«Відродження» мають ФБ-сторінки у Facebook.
У обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка відсутня сторінка у соцмережі.
Якщо говорити про лідера за кількістю публікацій, то це – ВО «Батьківщина», в якої загальна
кількість публікацій становить 620. В «Об’єднання «Самопоміч» - 436 публікацій, «БПП «Солідарність» - 27, «Народний фронт» - 24, «Відродження» має лише чотири публікації. Незначна
кількість публікацій у «БПП «Солідарність» може
бути обґрунтована тим, що сторінка обласної
організації була створена наприкінці березня
2018 року, а до цього часу інформування відбувалося на сторінці «Моя Одеса».
Неабияке значення для рейтингу сторінки
мають кількість вподобань, поширень та коментарів. За всіма показниками партії займають такі ж позиції, як і за кількістю публікацій.

Найбільше ж поширювали підписники Одеської обласної організації «Батьківщини» публікацію щодо рішення Цебриківської
селищної виборчої комісії призначити повторні вибори.

«Народний фронт»

Підписники партійної сторінки найбільше вподобань (7) поставили під публікацією про зустріч партійця Олександра Остапенка з жителями Балтського району. Проте ніхто не коментував жодної публікації, і лише кілька публікацій були перепощені
по одному разу.

www.izbirkom.org.ua
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«Об’єднання «Самопоміч»
Найбільше вподобань (204) набрала публікація про те, що СБУ відкрила кримінальне провадження проти Одеської міської ради.

«Відродження»

Найбільше «лайків» (17) та поширень (15) набрала публікація про те, що місцеві депутати
від партії «Відродження» на святкування Масляної повезли жителів с. Малодолинське в етнопарк «Нью Васюки». Жодна публікація на сторінці не має коментарів.

Натомість найбільше коментарів (19) набрала публікація про вибори голови обласної організації партії.

«БПП «Солідарність»

На сторінці партії станом на 5 липня 2018 року
була невисока активність, тому найбільша кількість вподобань публікацій складає 11 – щодо
публікації стосовно акції активістів партії в Одесі,
Чорноморську та Біляївці до Міжнародного дня
матері.

Репостили ж (56) підписники найчастіше публікацію про те, що НАБУ зацікавилось відомостями, які зазначені в розслідуванні партії
щодо Одеської міської ради.

Що стосується коментарів та репостів, то жодна публікація не набрала більше 2 за цими показниками.

«Опозиційний блок»

У «Опозиційного блоку» найбільше вподобань
(195) і коментарів (21) набрав прямий ефір
під час урочистостей 9 травня на Алеї Слави в
Одесі.

www.izbirkom.org.ua

Поширень набрала інша публікація на ту ж тему – відео-привітання «День Перемоги. Пам’ятаємо. Гордимось».

Отже
Узагальнюючи, ВО «Батьківщина» набирає найбільшу
кількість «вподобань» завдяки публікаціям із привітаннями своїх співробітників, у той
момент, коли «Об’єднання
«Самопоміч» активно отримує підтримку на публікаціях щодо активних кроків на
шляху вирішення проблемних
питань та по роботі з виборцями. У «БПП «Солідарність»
прихильність
дописувачів
мають публікації з інформуванням щодо проведених
акцій та флеш-мобів, а «Відродження» активно поширює
та набирає «вподобання» звітуючи про проведені зустрічі з жителями. У свою чергу,
«Опозиційний блок» отримує найбільшу кількість «вподобань» на публікаціях із
привітаннями, а «Народний
фронт» у «вподобаннях» спирається на загальнонаціональні питання.
Переважна більшість публікацій на ФБ-сторінках парламентських партій стосується
позиції партії щодо загальнонаціональних питань або участі представників політичної
сили в різноманітних заходах,
акціях, флеш-мобах та відвідування змагань.
Аналіз контенту сторінок
дає нам наступну картину:
«Батьківщина»: інформація
щодо загальнонаціональних
питань – 55%, інформація
щодо проблем Одещини –
10%, інфрормація про ефіри
та інтерв’ю – 11%, привітання
– 8%, інформація про участь
партійців, депутатів у різних
урочистих та публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність, флеш-моби,
публічні акції, майстер-класи
тощо) – 15%, інформація про
роботу з виборцями – 1%;
«Об’єднання «Самопоміч»:
інформація щодо загальнонаціональних питань – 25%,
інформація щодо проблем
Одещини – 40%, інформація
про ефіри та інтерв’ю – 15%,
привітання – 2%, інформація про участь партійців, депутатів у різних урочистих та
публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність,

флеш-моби, публічні акції,
майстер-класи тощо) – 12%,
інформація про роботу з виборцями – 6%;
«БПП
«Солідарність»:
інформація щодо загальнонаціональних питань – 36%,
інформація щодо проблем
Одещини – 26%, привітання
– 4%, інформація про участь
партійців, депутатів у різних
урочистих та публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність, флеш-моби,
публічні акції, майстер-класи
тощо) – 34%;
«Опозиційний
блок»:
інформація щодо загальнонаціональних питань – 31%,
інформація щодо проблем
Одещини – 25%, інформація
про ефіри та інтерв’ю – 8%,
інформація про участь партійців, депутатів у різних урочистих та публічних заходах
(благодійна і просвітницька
діяльність, флеш-моби, публічні акції, майстер-класи
тощо) – 17%, привітання – 10%,
інформація про роботу з виборцями – 9%;
«Народний
фронт»:
інформація щодо загальнонаціональних питань – 84%,
інформація щодо проблем
Одещини – 4%, інформація
про ефіри та інтерв’ю – 8%,
інформація про роботу з виборцями – 4%;
«Відродження»:
інформація про участь партійців, депутатів у різних урочистих та
публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність,
флеш-моби, публічні акції,
майстер-класи тощо) – 50%,
привітання – 25%, інформація про роботу з виборцями
– 25%.
Наостанок
Оприлюднення великої кількості загальнонаціональних
новин призводить до того, що
публікації майже не обговорюються, адже проблемні
питання регіону залишаються
за завісою та не виносяться
на загальний розгляд. Тому
можна зробити висновок, що
сьогодні Facebook, на жаль,
не використовується, саме
як засіб комунікації, а слугує
лише новинним порталом і
часто не про безпосередню
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КООРДИНАЦІЙНИЙ ОФІС
БЕЗПЕКИ В М. ТАТАРБУНАРИ ЯК

ІНСТРУМЕНТ РОЗБУДОВИ

БЕЗПЕЧНОЇ ГРОМАДИ
АВТОР: Прес-служба Одеської обласної організації
ВГО «Комітет виборців України»

Свій початок Координаційний офіс безпеки бере з
23 лютого 2017 року, коли в
місті Татарбунари Одеської
області вперше комплексно
обговорили проблеми забезпечення безпеки в громаді за участю всіх державних
та недержавних органів, які
працюють в цій сфері. Після
активних дискусій, на базі Татарбунарського офісу Мережі правового розвитку Одеської обласної організації ВГО
«Комітет виборців України»
вирішено створити Координаційний офіс безпеки.
Координаційний
Офіс
безпеки створено у вигляді
інформаційно-координаційного центру (хабу) без
формалізації статусу, який
розміщується в місті Татарбунари та працюватиме в
межах міста та району. В
майбутньому планується передати Офіс до відповідальності та управління місцевого самоврядування.
Мета та завдання Координаційного Офісу безпеки,
а також особливості його

діяльності викладені в ухваленому Меморандумі «Про
створення Координаційного
офісу безпеки». Меморандум
підписали
керівники
16 організацій, в тому числі
Татарбунарська
районна
рада, Татарбунарська РДА,
Татарбунарська міська рада,
Татарбунарське
відділення
поліції, відділ ДСНС, районний сектор ДМС, громадське
формування з охорони громадського порядку «Козацька варта - Татарбунари». На
вересень 2018 року кількість
підписантів
Меморандуму
вже складає 20 організацій - зокрема, доєднались
представники дискримінованих спільнот (ромські активісти), Лиманська та Тузлівська
об’єднані територіальні громади. В ході опитування середини 2017 року, 94% опитаних містян та жителів району
висловились за необхідність
координації і співпраці різних
органів та організацій, які займаються питаннями безпеки
(фактично надавши дуже велику «народну» легітимність
діяльності Координаційного

офісу безпеки).
Важливим моментом роботи Координаційного офісу безпеки стала наявність
лідера, який користується
довірою та визнаний усіма
верствами населення та органами влади на місці. Спільним рішенням, для практичної
реалізації положень Меморандуму, функції голови Координаційного Офісу безпеки покладено на Леоніда
Семененко, пенсіонера органів МВС. Леонід Григорович з 1974 року працював в
системі МВС, пройшов шлях
від інспектора дитячої кімнати
міліції до заступника начальника районного відділу МВС.
У 1998 році пішов у відставку
у званні підполковника міліції.
Після цього до 2015 року працював на посаді начальника
районного управління юстиції, останні три роки – громадський активіст, представник
Одеської обласної організації Комітету виборців України.
Але найголовніше, що Леонід
Григорович весь цей час працював в громаді, знає місцеві
проблеми та людей, користується великим авторитетом.
Як зазначив Леонід Семененко: «В своїй правоохоронній роботі завжди керувався
принципом взаємодії з громадою, постійно перебував
в тісному контакті з людьми
і зараз можу їм спокійно дивитися у вічі. Громадська діяльність відкрила для мене
нові можливості для змін на
краще, тому буду робити
все можливе, щоб в Татарбунарах жилося безпечно та
комфортно».
В продовження організаційного розвитку Координаційного офісу безпеки, в
лютому 2018 року при офісі
створено Раду ветеранів-наставників, куди увійшло 5
ветеранів органів внутрішніх
справ. Основним завданням цього неформального
органу буде здійснення на
громадських
добровільних
засадах наставництва теперішніх поліцейських, участь в
спільних патрулюваннях, просвітницьких навчальних заходах, а також в будь-яких інших
ініціативах, які сприятимуть
створенню більш безпечного
середовища в громаді. Приводом для такої ініціативи стало розуміння, що величезний
потенціал ветеранів органів
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З лютого 2017 року в м. Татарбунари та районі всі
активності з розбудови безпечної громади проводяться на базі створеного Координаційного офісу безпеки. Півторарічна діяльність такого координаційного
майданчика показала значний потенціал для розвитку
та виявилась максимально затребуваною в місцевій
громаді. Філософія роботи Координаційного офісу
безпеки полягає в підході спільної діяльності та спільної відповідальності за безпеку в громаді як поліції та
інших державних органів, так і самоврядування та
місцевих мешканців.

Керівник офісу Леонід Семененко та голова Ради
ветеранів-наставників Євгеній Грибачов
внутрішніх справ, які проживають в громаді, жодним чином
не використовується (часто
навіть немає елементарної
поінформованості та комунікації). Як відмітив ветеран органів внутрішніх справ, майор
міліції у відставці, колишній
начальник відділення дільничних інспекторів міліції Валерій
Кашкаван, він навіть не знає
свого дільничного інспектора
поліції, хоча готовий посильно
допомагати поліції. Колишній
начальник кримінальної міліції райвідділу, адвокат Олександр Ковпак підкреслив, що
діяльність Ради ветеранів-наставників зможе не тільки
підвищити ефективність роботи поліції з громадою, але
і стати фактором підвищення
позитивного іміджу та довіри
до поліції серед населення
міста та району.
Фізично
Координаційний
офіс безпеки спочатку розмістився в тимчасовому приміщенні, наданому міською
владою. В червні 2018 року
Офіс перемістився в постійне приміщення за адресою
м. Татарбунари, вул. Центральна, 50, яке на безоплатній основі надане Татарбунарською міською радою.
Приміщення представляє собою окрему частину будинку
в центрі міста, з самостійним
фасадним входом, в пішохідній доступності до всіх органів
влади, ринку, автостанції. Але
найголовніше те, що цей простір має великий потенціал
довіри в місцевих мешканців
та гарну «карму» (територіально та іміджево не прив’язаний до місцевого суду,
поліції чи інших органів влади). Пройти повз приміщення
Офісу неможливо – великий

сіті-лайт сигналізує, що саме
тут знаходиться майданчик
(хаб) з розвитку безпечної
громади.
27 серпня 2018 року, в рамках програми відзначення Дня
міста Татарбунари, відбулась
офіційна презентація Координаційного офісу безпеки в
постійному приміщенні, яке
надано міською владою. На
прес-брифінгу в приміщенні Офісу, міська і районна
ради підтвердили готовність
розвивати
Координаційний
Офіс безпеки, що підкреслили міський голова Андрій
Глущенко та заступник голови районної ради Юрій Лапа.
Заступник начальника Татарбунарського відділення поліції
Ігор Бурлаку підкреслив, що
спільна робота на базі Координаційного офісу безпеки
має лише позитивні результати, адже чим більше ми працюємо з людьми, тим більше
отримуємо
можливостей
для розуміння та вирішення їх
проблем.
За 1,5 роки роботи Координаційний Офіс безпеки в м.
Татарбунари досяг значних
успіхів в розбудові безпечної
громади та визначив п’ять пріоритетних сфер діяльності:
1) Діяльність Офісу як фізичного майданчика (хаба)
для безпекових ініціатив з високим рівнем довіри з боку
місцевих мешканців.
Зокрема, в приміщенні
офісу започатковано надання безоплатної правової
допомоги різними фахівцями, впроваджено постійний
прийом місцевих мешканців
дільничним офіцером поліції,
проводяться зустрічі з непо-
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Партнери Офісу під час урочистого відкриття в постійному
приміщенні
внолітніми суб’єктами пробації, представниками дискримінованих груп, організовано
постійні координаційні зустрічі з питань безпеки. Великий
позитивний резонанс отримали неформальні зустрічі в
приміщенні офісу під назвою
«Кава з поліцейським». 12
липня 2018 року вперше відбулась така неформальна
зустріч дільничного офіцера
поліції з місцевими мешканцями – жінками. Значний успіх
мала зустріч 23 серпня 2018
року представників поліції та
міської ради з лідерами ромської спільноти. Головним результатом цього заходу стало
узгодження питання обрання
ромських радників голови міста, один з яких буде опікуватися питаннями безпеки.
2) Діяльність Офісу як координаційного органу з питань
ініціювання та проведення
різних безпекових ініціатив.
Зокрема, налагоджено
ефективні горизонтальні та
вертикальні зв’язки та співпраця між більшістю сторін, які займаються чи дотичні до безпеки в громаді. 22 серпня 2017
року в м. Татарбунари відбулася перша в регіоні спільна
прес-конференція з питань
безпечного середовища, яка
організована
Координаційним офісом безпеки. Публічна звітність поліції та інших органів для невеликої громади
особливо актуальна, раніше

нічого подібного не проводилось. Надалі такі публічні
зустрічі проводяться кожні півроку. В 2017 році спільно проведено два цикли програми
правового факультативу для
молоді з питань безпеки - 50
занять, у яких прийняло участь
1156 учнів навчальних закладів
району. За запитом місцевих
мешканок, Координаційний
офіс безпеки супроводжує
процес відкриття «Школи самооборони для жінок».
3) Діяльність Офісу як інформаційно-аналітичного
центру з питань безпеки в
громаді.
Цей напрям торкається
проведення локального аналізу з питань безпеки, підготовку і використання «безпекового паспорту громади»,
підготовку місцевих програм
і стратегій в сфері безпеки,
експертний супровід ОТГ в
питаннях створення місцевих
центрів безпеки. Так, до 2017
року жодна оцінка потреб
громади в безпеці не проводилася і думка місцевих
мешканців жодним чином не
враховувалась. Вперше такий аналіз провів Координаційний офіс безпеки в період
квітня – вересня 2017 року.
Всього було опрацьовано
891 анкета, узагальнені дані
яких вміщено до звіту, проведено 10 фокус-груп з різними
суб’єктами, отримано більше 10 експертних висновків,

«Кава з поліцейським»: зустріч з ромською спільнотою

проаналізовано статистичну
інформацію від поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, інших органів.
Основний висновок – питання
безпеки являються одними з
найважливіших, які турбують
містян. За результатами опитування, серед факторів, які
найбільше впливають на стан
безпеки, люди виділили відсутність вуличного освітлення, небезпеку на дорозі та вуличні
крадіжки.
Результати дослідження стануть підставою та основою
для коригування пріоритетів
діяльності місцевої влади та
правоохоронних органів, а
думка жителів громади вперше буде врахована при реалізації місцевої політики в
сфері безпеки. В 2018 році
на прикладі Татарбунар, підготовлено концепт модельної методології підготовки,
оформлення та використання «безпекового паспорту громади». Безпековий паспорт
громади – це комплексний
інструмент вивчення всього
спектру безпекових проблем
в громаді, а також оцінки потенціалу та спроможності
всіх зацікавлених сторін в розвитку безпечного середовища в громаді, призначенням
якого є прийняття ефективних
стратегічних та тактичних рішень та їх спільна реалізація.
4) Діяльність Офісу як адвокаційного інструменту з
питань лобіювання та просування ініціатив в сфері безпеки.
Зокрема, протягом 2017 –
2018 років така діяльність Координаційного офісу була
направлена на підтримку та
розвиток громадського формування з охорони правопорядку, запровадження туристичної поліції в курортних зонах
району, підвищення безпеки
на дорозі (встановлення світлофору), створення рятувальних центрів на туристичному
узбережжі. Окремим стратегічним напрямком роботи Координаційного офісу в
цьому плані буде також лобіювання прийняття місцевих
програм в сфері безпеки та
забезпечення їх фінансуванням. Також необхідно відмітити досягнення муніципальної
дипломатії Координаційного
офісу безпеки – проведення
переговорів і візити представників Посольства Великобританії до Татарбунар з метою
впровадження кращих підходів британського досвіду
community policing (взаємодії
поліції з громадою). Продовженням такої співпраці стане
навчальний візит учнів Татарбунарського НВК до Великої
Британії у жовтні цього року.

Перша в регіоні спільна прес-конференція з питань безпеки
ного
курсу
«Поліцейська
Академія» для місцевої поліції та представників громадського формування з охорони правопорядку, підвищення
потенціалу місцевих чиновників та депутатів в сфері безпеки (проведення семінарів,
підготовка практичного посібника з викладенням підходу
безпечної громади). Передбачається, що саме розвиток лідерства та людського
потенціалу в громаді стане
одним з факторів формування ефективної муніципальної
поліції.
За результатами стратегічного планування 2018 року
та домовленістю з Татарбунарською міською радою,
передбачається
подальша
інституціоналізація Офісу - через видання розпорядження
міського голови про створення міжвідомчого консультативно-дорадчого органу «Координаційний офіс безпеки».
Також на базі приміщення
Офісу планується створення публічного ситуаційного
центру зі створенням єдиної
системи відеоспостереження. Діяльність офісу також
буде розширена за рахунок
впровадження інклюзивного
підходу в сфері розбудови
безпечної громади, роботи
з дискримінованими спільнотами, розвитку медіації та
миротворчої діяльності. Забезпечення фінансової сталості Координаційного офісу безпеки передбачається
за рахунок включення Офісу

до міської стратегії (концепції) розбудови безпечного
середовища як базового
компоненту з перспективою
виділення місцевого фінансування.
Як
відзначив
заступник
голови Одеської обласної
організації ВГО «Комітет виборців України» Ігор Бринош:
«В Татарбунарах склалась
унікальна ситуація партнерства державних та недержавних структур, ефективне
поєднання професіоналізму,
порядності та активності у
місцевих лідерів, що дало
можливість створити життєздатний орган з координації безпекових ініціатив в
громаді. Наша організація
забезпечує експертну та організаційну підтримку діяльності Координаційного офісу
безпеки, але в наших планах
поступово офіс все більше
передавати до відповідальності місцевої громади – в
напрямку створення Офісу
місцевого шерифа, зі збереженням всіх координаційних,
комунікаційних та аналітичних напрямків роботи».
Діяльність Координаційного
офісу безпеки в м. Татарбунари протягом 2017 – 2018 років адмініструється Одеською
обласною організацією ВГО
«Комітет виборців України»,
за фінансової підтримки та
сприяння Програми «Права
людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».

Робота Координаційного офісу безпеки з дітьми щодо
безпечного поводження влітку

5) Діяльність Офісу як інструменту розвитку лідерства та людського потенціалу в сфері безпеки.
Зокрема, це створення та
діяльність при Офісі Ради ветеранів-наставників, впровадження в 2018 році навчаль-
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РОМСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ
НЕОБХІДНО БІЛЬШ АКТИВНО
ВКЛЮЧАТИСЬ ДО ГРОМАДСЬКО-

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

АВТОР: Прес-служба Одеської обласної організації
ВГО «Комітет виборців України»

Участь в обговоренні, яке
пройшло 27 вересня 2018
року в м. Одесі, прийняло
більше 20 учасників - ромські
лідери, представники Одеської обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції в
Одеській області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги в Одеській області,
представники громадських
організацій, експерти та журналісти. Основними темами
для дискусій стали питання
впливу ромських баронів на
політичну та громадську активність ромів; спроможність
ромських лідерів та організацій ефективно представляти громаду; становище
ромських жінок в контексті
реалізації політичних прав;
перспективи громадської та
політичної
самоорганізації
ромської спільноти.
У вступному слові голова
Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців
України» Анатолій Бойко зазначив, що роми в Україні
залишаються найбільш дискримінованою національною
меншиною за етнічною та соціальною ознаками, і багато
проблем знаходиться саме в
сфері їх участі в громадському та політичному житті. В той
же час, в сучасних умовах
посилення «мови ворожнечі»
до ромів та ромських погромів, на фоні частої бездіяльності владних органів, питання громадської та політичної
самоорганізації та участі
ромів набувають в Україні
максимальної актуальності
та значення. Анатолій Бойко
підкреслив, що для Одеської
обласної організації «Комітету виборців України» та для
Ромського правозахисного
центру дослідження проблем

громадської та політичної участі ромської спільноти стало
першим та унікальним досвідом.
«Насправді, ми лише поверхнево зрозуміли ті процеси, які відбуваються в ромських спільнотах щодо участі
у політичному житті, і потрібні
подальші дискусії та обговорення, в першу чергу в ромському середовищі. Наразі
перед ромами в аспекті політичної участі стоїть два питання - «навіщо?» і «як?». Найголовніше визначитися, навіщо
це потрібно ромам. Існувати
можна і в тому вигляді, в якому роми зараз перебувають,
але світ змінюється і в цьому
новому світі є можливості для
всіх, в тому числі і для ромської спільноти. Необхідно
тільки ці можливості реалізувати, а для цього потрібно тільки себе переконати і зробити
крок вперед».
Адвокатка
Юлія
Лісова
представила наявний європейський досвід політичної
участі ромської спільноти,
який було зібрано з відкритих
джерел в ході дослідження.
Зокрема, перелічені існуючі механізми забезпечення
представництва ромів у виборних органах: утворення
виборчих округів з обов’язковим урахуванням місць
компактного
проживання
національних меншин; закріплення визначених квот представництва у виборних органах (місць для національних
та етнічних меншин); відмова від застосування виборчих бар’єрів щодо партій, які
представляють інтереси ромів; встановлення широкого
переліку суб’єктів, які можуть
висуватися на виборах як кандидати, в тому числі передбачається можливість самови-
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сування, участь у виборах не
лише партій, а й об’єднань
виборців; створення сприятливих умов для реалізації виборцями – представниками
національних та етнічних менших своїх виборчих прав.
«Для України доволі актуальним є досвід сусідньої
Молдови. У березні 2010 року
Міністерство юстиції Молдови зареєструвало політичну
партію «Ромський соціально
політичний рух», який за заявами представників налічував
майже 7 тисяч членів. У 2010
році вказана ромська партія вперше прийняла участь
у парламентських виборах.
Вона показала невеликий результат - 2,394 голосів (0.14%),
але що найважливіше, стала
прикладом активної політичної участі ромської громади.
У 2016 року уряд Молдови із
залученням
представників
руху розробив та в подальшому затвердив План дій щодо
підтримки етнічного населення ромів Республіки Молдова
на 2016-2020 роки. Відповідно
до постанови уряду, представництво
національних
меншин та ефективна участь
в ухваленні рішень, зокрема в
тих сферах, які безпосередньо зачіпають їхні інтереси, є
одним з фундаментальних
прав осіб, що належать до
національних меншин».
Заступник голови Одеської
обласної організації «Комітету виборців України» Ігор
Бринош представив резуль-

Основним висновком обговорення на круглому столі
«Проблеми політичної та громадської діяльності ромської спільноти Одеської області», стала необхідність
для ромської громади більш активно включатись до політичного та громадського життя своїх громад та країни в цілому. Це може стати ефективним інструментом
вирішення проблем ромів, однак для цього ромській
спільноті необхідно визначитись, чи готові і спроможні
роми перейти на інший рівень взаємовідносин з владою – від «просити» та «звертати увагу» до впливати на
формування політики?

тати дослідження «Проблеми
політичної участі ромської
спільноти в Одеській області»,
а також пілотний досвід впровадження інституту «ромських
радників» при органах місцевого самоврядування. В першу чергу, була відмічена специфіка окремих ромських
спільнот і неможливість робити спільні висновки для всієї
ромської спільноти. В рамках «польового» моніторингу,
експерти організації спільно з
ромськими лідерами відвідали 10 громад з компактним
проживанням ромської спільноти – в північних та південних
районах, а також громади
біля м. Одеси. І ситуація у
цих громадах різна – місцеві
роми по різному інтегровані
в місцеву громаду, з різним
рівнем впливу ромських баронів, наявністю лідерів та їх
спроможністю. Більше того,
навіть в одній громаді ситуація могла різнитись, як наприклад в с. Нерубайське, де є
два неінтегрованих табори
(верхній, нижній). Щодо впровадження ромських радників
в органах місцевого самоврядування, в багатьох громадах місцева влади демонструє готовність їх залучати до
складу виконавчого комітету,
радників міського голови. Наприклад, в м. Татарбунари
міська влада запропонувала представникам ромської
громади включити ромського
радника до виконавчого комітету міськради. Як член викон-

кому, він зможе як просувати
та лобіювати питання, пов’язані з ромською громадою, так
і доносити до ромської громади важливу інформацію з
життя міста.
«В останній час ромів почали активніше розглядати та
залучати в якості електорату.
У 2016 році Міністерство юстиції України зареєструвало
«Циганську партію України», з
місцезнаходженням в Одесі.
На даний час, жодної активності цієї партії не помічено,
абсолютна більшість опитаних місцевих ромів та ромських лідерів не знали навіть
про її існування. До реформи
децентралізації та розвитку
ОТГ роми абсолютно не долучені, незважаючи на значне
представництво в окремих
об’єднаних
територіальних
громадах (наприклад в Красносільскій ОТГ, Березівській
ОТГ). Хоча більше питань тут
до самих ромів, які не розуміють переваг децентралізації
та не проявляють зацікавленості до подій в громаді. Це
пояснюється, в першу чергу,
відсутністю чи слабкістю місцевих ромських лідерів. Часто
таким процесам перешкоджає діяльність (чи швидше
бездіяльність) баронів, хоча в
багатьох громадах вплив баронів перетворився на символічний».
Керівник Ромського правозахисного фонду Володимир
Кондур поділився першими
практичними кроками, які
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вже зроблено в напрямку громадсько-політичної активізації
ромської спільноти в регіоні.
«В першу чергу, ми спільно з
Одеською обласною організацією «Комітету виборців
України» створили перший
в Україні «Ромський центр
політичної та громадської активності» - навчально-комунікаційний експертний центр,
який опікуватиметься питаннями участі ромської спільноти
в суспільно-політичному житті
регіону та країни. Також протягом трьох днів, з 10 по 12 вересня 2018 року, в місті Одесі
було організовано навчання
ромських активістів та активісток з Одеської області щодо
питань лідерства, громадської та політичної активності.
Унікальна навчальна програма «Ромська школа громадської та політичної активності»,
окрім навчального компоненту, включала дискусії, зустрічі
з експертами, мережування,
супутні просвітницькі та мотиваційні заходи. Окрім апробації навчальної програми
та практичної підготовки ромських активістів, за результатами заходу сформовано
ініціативну групу щодо створення Ромського молодіжного політичного клубу».
Володимир Кондур також
зазначив, що наразі перед

ромами стоїть дилема – забути про баронство взагалі і
перейти на сучасний формат лідерства, чи вдосконалити таку традиційну модель
відносин, покращити відносини барона та громади. «Прийнятним може бути варіант,
коли ми можемо взяти гарні
речі з традицій ромів та перенести їх в сучасну модель
управління з активною участю
ромів в суспільному житті».
Серед обговорених рекомендацій для активізації громадсько-політичного
життя
ромської спільноти, можна
виділити блок, пов’язаний з
вдосконаленням
Стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на

період до 2020 року за рахунок включення питання політичної участі ромської громади, а також блок навчальних,
просвітницьких та інформаційних заходів для ромської
спільноти. За результатами
обговорень, звіт «Проблеми
політичної участі ромської
спільноти Одещини» буде допрацьовано та видано окремим виданням українською
та англійською мовами.
Захід проведено спільно з
Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» та ГО «Ромський
правозахисний центр», за
фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та сприяння Minority Rights
Group Europe.

ВИДАНО ПРОСВІТНИЦЬКУ БРОШУРУ
«ЯК ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ?»
Експерти
Громадського
партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» в рамках програми USAID DOBREпідготували просвітницьку брошуру
«Як впливати на бюджет своєї
громади?», яка цікаво та зрозуміло розповідає про базові
принципи та форми участі

громадян в бюджетному процесі.
Брошура містить інформацію про бюджетне законодавство, структуру основного
фінансового документу громади, розповідає про етапи бюджетного процесу та
участь громадян у ньому, а
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також дає зручні інструменти, за допомогою яких можна
більше дізнатися про бюджет
та вплинути на його формування.
А ще є Бюджетний календар, який детально інформує
про те, в який місяць року
відбувається той чи інший фі-

нансовий процес та які ініціативи кожен громадянин може
здійснювати у ті чи інші періоди, якщо бажає активно впливати на життя свого міста або
села та бути справді гарним
господарем у рідній громаді.
Брошура поширюватиметься у друкованому вигляді під

час масштабної інформаційної кампанії з підвищення
бюджетної грамотності громадян, яка стартує в 50 громадах-партнерах програми
USAID DOBRE вже в середині
жовтня, а також у електронному вигляді в мережі Інтернет.
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ПРАВОВІ
ІЗБІРКОМ:
ВЛАДА КОНСУЛЬТАЦІЇ
ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ

ЯК ОСКАРЖИТИ ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ?

Бувають випадки коли поліція не належним чином виконує свої обов’язки , нехтуючи
положеннями Закону. Так,
незаконними можуть бути як
активні дії (неправильне спілкування – образи, лайка; незаконний огляд; незаконна
перевірка документів, тощо),
так і бездіяльність (ненадання
допомоги у небезпечній ситуації; ігнорування усної заяви про правопорушення та
інше).
Варто зазначити, що такі
дії можуть бути суспільно небезпечними і містити склад
злочину, а значить і розслідуватися мають відповідно кримінального
процесуального законодавства. У такому
випадку скарга подається
до місцевої прокуратури (в
майбутньому – Державного
бюро розслідувань) за загальними нормами Кримінального
процесуального
кодексу (КПК). З такою метою
пишеться заява про скоєння
злочину, передбаченого певною статтею Кримінального
кодексу (найчастіше – ст. 365
ККУ «Перевищення влади або
службових повноважень працівником правоохоронного
органу»).

Як і куди скаржитись?
1) коли Ви є учасником
адміністративного або кримінального
провадження,
то скарга (клопотання) на
незаконні
дії/бездіяльність
працівників поліції подається
відповідно до вимог процесуального законодавства (ст.
267 КУпАП та гл. 26 (ст. 303–
313) КПК відповідно);
2) щодо Вас вчинено незаконні дії/бездіяльність: незаконний огляд, неналежне спілкування, ігнорування
прохання допомоги, погрози
тощо, то скарга на них подається до керівника поліції або
служби безпеки відповідного
територіального органу в порядку Закону України «Про
звернення громадян». Також
скарга може бути викладена
усно за номером «102» або
«0-800-50-02-02»
(call-центр,
куди можна повідомити про
неправомірні дії поліції). Також можна надіслати копію
листа в місцеву прокуратуру,
яка буде тримати справу на
контролі.
3) щодо Вас скоєно злочин
(катування, побиття, погрози
розправою, незаконне тримання під вартою тощо) – подається заява про скоєння

злочину відповідно до норм
КПК до місцевої прокуратури
(в майбутньому – Державного бюро розслідувань).
Термін розгляду скарг – невідкладно, але не пізніше 15
днів з дня надходження заяви.
Цей термін може бути подовжено до 30 днів, про що повідомляють заявника.

Що робити якщо не приймають скаргу/заяву (якщо
вона подається у відділення
поліції)?
Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про
Національну поліцію» поліція
не має права відмовити в
розгляді або відкласти розгляд
звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини
… з посиланням на вихідний,
святковий чи неробочий день
або закінчення робочого дня.
Також, п. 1 Розділу 2 Інструкції, затвердженої Наказом №1377 МВС України від
06.11.2015 говорить про те, що
«прийняття заяв і повідомлень
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події
незалежно від місця і часу їх
учинення, повноти отриманих
даних, особи заявника здійснюється цілодобово і невідкладно тим органом поліції,

ЯКІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ МОЖУТЬ
ЗАСТОСОВУВАТИ
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДО ЛЮДИНИ?
АВТОР: Леонід Семененко

Відповідно до положень Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року,
поліцейський захід - це дія або
комплекс дій превентивного
або примусового характеру,
що обмежує певні права і
свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених
на поліцію повноважень.
Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції.
Обраний поліцейський захід
має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.
Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші
заходи, ніж визначені законами України.
Обраний поліцейський захід повинен бути:
• необхідним, якщо для
виконання повноважень
поліції неможливо застосувати інший захід
або його застосування
буде неефективним, а
також якщо такий захід
заподіє найменшу шкоду як адресату заходу,

так і іншим особам.
• пропорційним, якщо
шкода, заподіяна охоронюваним
законом
правам і свободам
людини або інтересам
суспільства чи держави,
не перевищує блага,
для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.
• ефективним, якщо його
застосування забезпечує виконання повноважень поліції.
Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети
його застосування, якщо неможливість досягнення мети
заходу є очевидною або якщо
немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу.
Поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на
правопорушення, визначені
Кодексом України про адміністративні правопорушення
та Кримінальним процесуальним кодексом України, на
підставі та в порядку, визначених законом.
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Поліція може застосовувати
такі превентивні заходи:
• перевірка документів
особи;
• опитування особи;
• поверхнева перевірка і
огляд;
• зупинення транспортного засобу;
• вимога залишити місце
і обмеження доступу до
визначеної території;
• обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
• проникнення до житла чи іншого володіння
особи;
• перевірка дотримання
вимог дозвільної системи органів внутрішніх
справ;
• застосування технічних
приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки,
відеозапису,
засобів
фото- і кінозйомки, відеозапису;
• перевірка дотримання
обмежень, установлених законом стосовно
осіб, які перебувають

до якого надійшла заява чи
повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення та іншу подію».
Якщо поліція все ж таки
відмовляється прийняти та
зареєструвати
заяву/скаргу, то можна звернутися до
будь-якого іншого правоохоронного органу, який має передати Вашу скаргу/заяву за
належністю.
Скарга на дії чи рішення органу Національної поліції або
посадової особи подається в
порядку підлеглості вищому
органу або посадовій особі
(вищестоящому
керівнику)
відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди
громадянина з прийнятим за
скаргою рішенням – безпосередньо до суду.
При цьому, скарга (звернення) може бути подане як
особисто окремою особою
(індивідуальне), так і групою
осіб (колективне). Кожен громадянин може подати звернення також через уповноважену на це іншу особу, якщо
ці повноваження оформлені
відповідно до чинного законодавства. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх

законними представниками.
Звернення в інтересах громадянина може бути подано
іншою особою, трудовим колективом або організацією,
яка здійснює правозахисну
діяльність, якщо вони отримали від громадянина відповідні
повноваження,
оформлені
відповідно до законодавства.
Рішення вищого органу Національної поліції щодо розгляду скарги в разі незгоди з
ним громадянина може бути
оскаржене в суді у термін,
передбачений
законодавством України. Не підлягають
розгляду та вирішенню скарги на прийняті рішення, що
оскаржувались раніше, подані до органу або посадової
особи вищого рівня протягом
одного року з моменту їх прийняття та пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з ними.
Також у ст. 90 ЗУ «Про Національну поліцію» вказано про
можливість залучення громадськості(свідків) до розгляду скарг на дії чи бездіяльність
поліцейських.

під
адміністративним
наглядом, та інших категорій осіб;
• поліцейське піклування.
Під час проведення превентивних поліцейських заходів
поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних
заходів, а також довести до її
відома нормативно-правові
акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.
Поліція під час виконання
своїх повноважень уповноважена застосовувати такі заходи примусу:
• фізичний вплив (сила);
• застосування спеціальних засобів;
• застосування
вогнепальної зброї.
Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це
сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально
виготовлених, конструктивно
призначених і технічно придатних для захисту людей від
ураження різними предметами (у тому числі від зброї),
тимчасового
(відворотного)
ураження людини (правопорушника, супротивника),
пригнічення чи обмеження
волі людини (психологічної чи
фізичної) шляхом здійснення
впливу на неї чи предмети,
що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил
застосування таких засобів та
службових тварин.
Поліцейський за жодних обставин не може застосовува-

ти заходи примусу, не визначені цим Законом.
Поліцейський зобов’язаний
негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення
очікуваного результату.
Порядок їх застосування
визначений у Законі. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу
про застосування фізичної
сили, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї і надати їй
достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли
зволікання може спричинити
посягання на життя і здоров’я
особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або
в ситуації, що склалася, таке
попередження є невиправданим або неможливим.
Попередження може бути
зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до
великої групи людей - через
гучномовні установки, підсилювачі звуку.
Заборонено застосування
фізичної сили, спеціальних
засобів і вогнепальної зброї до
жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з
явними ознаками обмежених
можливостей або старості,
крім випадків учинення ними
збройного чи групового нападу, учинення збройного опору
поліцейському, що загрожує
життю і здоров’ю інших осіб
або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами
неможливо.
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ПОЧЕМУ В АВСТРИЙСКИХ

ГОРОДКАХ ЧИСТО И

БЕЗОПАСНО: ИНТЕРВЬЮ С

МЭРОМ КОММУНЫ НА ДУНАЕ
АВТОР: Евгения Генова

Просто ли живется австрийским бургомистрам?
Скорее всего, каждый второй или даже первый сельский или городской голова
из Украины, отвечая на этот
вопрос, вздохнет и скажет
что-то вроде: «Мне бы их проблемы». С одной стороны,
в чем-то это действительно
так, ведь многие проблемы,
да и сами реалии жизни австрийцев кажутся нам слишком простыми по сравнению с нашими заботами. С
другой стороны, уютную и
размеренную жизнь граждане Австрии строили себе
сами, хотя и там уверены: нерешенных вопросов – море,
развиваться есть куда, да и
вообще неизвестно, будет ли
вино этого года лучше, чем
за последние пару десятилетий, или все же обычным.
О том как живет коммуна (в
чем-то это аналог украинской объединенной территориальной громады, хотя и не
совсем) Россац-Арнсдорф
в долине Вахау, ИзбирКом
поинтересовался у тамошнего бургомистра Эриха Польца во время учебного визита
представителей ОТГ, который
состоялся в начале сентября
при поддержке Программы
«U-LЕAD с Европой».

О депутатах, мэрах,
зарплатах и полномочиях
Итак, в состав австрийской
громады Россац-Арнсдорф
входят четыре населенных
пункта, общая численность
населения которых едва переваливает за 1100 жителей,
что по украинским меркам
очень немного. В самом Россаце, например, живут порядка 800 человек, а в других
населенных пунктах и вовсе
мало. Впрочем, это не мешает им называться «городками», хотя в названиях сохраняется слово «дорф» - «село»
по-немецки. Каждый домик
здесь напоминает сказочное жилище и насчитывает
лет 300-400 или чуть меньше.
Вся долина Вахау, которая
тянется вдоль Дуная, является
памятником ЮНЕСКО, а потому главная задача местных
жителей – сохранять свои домики в образцовом порядке
(кстати, ремонтировать их
обязаны за свой счет владельцы, а вот что-то в них менять
права не имеют, разве что
по очень сложной процедуре
согласований, которая ну никак не может быть «решена»
по украинским привычкам в
отношении памятников архитектуры). Главное занятие
здешних бюргеров – виноде-

www.izbirkom.org.ua

лие и доход от туристов, так
что жизнь в долине со стороны напоминает рай: идеально ровные ряды виноградников, карабкающихся вверх
по горным склонам, наливающиеся гроздьями яблок
сады, целые поля тыквы (этот
знакомый украинцам овощ
здесь возведен в настоящий
культ, в честь которого проводятся фестивали и праздники) и бесчисленные винотеки
в подвальчиках старинных домов.
Управляют этим романтическим местом 19 депутатов,
четверо из которых – старосты входящих в состав коммуны населенных пунктов,
которые отвечают за порядок
в них. Один из них – бургомистр всей коммуны, Эрих
Польц, которого выбирают не
жители, а сами депутаты на
пять лет.
В аппарате мэрии на постоянной основе трудятся два
человека, а хозяйственными
делами занимаются трое
рабочих. И если на первый
взгляд такое штатное расписание вызывает удивление,
то, приняв во внимание численность
населения,
все
становится на свои места: в
украинском селе на тысячу
человек исполкомы, как пра-

вило, такие же или не намного больше.
В
полномочия
местных
властей входят получение
местных сборов – это оплата
за водоснабжение и водоотведение, за вывоз мусора
и содержание кладбищ (в отличие от украинских реалий,
в Австрии каждый житель обязан платить сбор за содержание местных погостов). Кроме того, мэрия занимается
содержанием уличного освещения, ремонтом местных
дорог, уборкой территории и
прочими хозяйственными делами.
«Ой, я занимаюсь всем,
времени уходит куча, а забот – полно», - уверяет Э.
Польц.
На вопрос, сколько же зарабатывает
австрийский
бургомистр, тут же отвечает,
что мэры работают на общественных началах, то есть, без
зарплаты:
«Я винодел, занимаюсь
этим бизнесом, как и все
тут, с этого и живу», - объясняет он.
Правда, во время разговора выясняется, что государство предусматривает для
бургомистров и депутатов
определенную
компенсацию рабочих расходов (что
именно это может быть, прописано в законодательстве):
«У депутатов в месяц получается 70-80 евро, у старост – по 200-300, у меня –
1800, - говорит бургомистр и
удивляется, перехватив чуть
ли не завистливый взгляд
украинских гостей. – Разве
это много?».
Впрочем,
сотрудники
мэрии коммуны, которые работают на зарплату, на руки
получают около 2000 евро,
то есть, не намного больше
самого мэра, работающего
«без зарплаты».

Социальная инфраструктура и доходы
На
территории
Россаца-Арнсдорфа есть один
садик примерно на 20 детей, однако зарплату сотрудникам платит федеральная
земля, то есть, вышестоящий
орган местного самоуправления. Есть и начальная школа, а вот дети постарше каждое утро ездят в основную
школу в город побольше,
причем на рейсовом автобусе.

«У нас это давно устоявшаяся практика, поэтому
никаких проблем. Вставать
надо в 6 утра, в 7 – на автобус, чтобы успеть на первый
урок. А что, это проблема?»
- не понимает вопроса бургомистр, который вряд ли
сталкивался с опасениями
украинских селян, в штыки
воспринимающих перспективу отправлять детей в опорные школы на семичасовый
школьный автобус. В Австрии
школьных
автобусов
нет,
правда, дороги там, само
собой, немецкого качества.
Что касается медицинского
обслуживания, то на местах
есть, как правило, семейный
врач, который либо предоставляет помощь сам, либо
дает направление в больницу
федеральной земли, - собственно, по той же схеме,
что сейчас выстраивается в
Украине в рамках медицинской реформы.
А вот с доходами у местного самоуправления Австрии,
как оказалось, туговато. Понятное дело, услышав, что
объем общего фонда такой
небольшой коммуны составляет порядка 4 млн евро в год,
украинцы могут лишь тяжело
вздохнуть, однако на самом
деле, по австрийским меркам, это немного, вдобавок,
большую часть составляют
государственные
дотации.
Собственные доходы здесь,
в первую очередь, состоят
из налога на недвижимость.
Налог на доходы физлиц,
которые в украинских громадах как раз являются бюджетообразующими, здесь в
основном уходят в государственную казну, а громады
получают лишь малую их
часть. Также в местный бюджет уходят сборы за воду,
канализацию и вывоз мусо-

ра, налог на собак (и, кстати, человека с собакой здесь
встретишь нечасто), да еще
небольшой процент от туристического сбора. Таким
образом, по словам мэра,
львиную часть средств громады отдают государству,
взамен получая определенные дотации.
Что же касается административных услуг, то Россац-Арнсдорф по примеру
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<< початок с.11
других коммун подписал
договор о межмуниципальном сотрудничестве с рядом других коммун, которые
все вместе создали единый
центр (аналог наших загсов
и Центров предоставления
админуслуг вместе взятых).
Здесь граждане получают
необходимые документы и
услуги.
Интересна в Австрии система пожаротушения и безопасности. На каждом углу
в городах и селах, на полях и
виноградниках – гидранты. По
виду им лет 150, может, меньше или больше, но, судя по
идеальной окраске и блестящим поверхностям, все они в
рабочем состоянии.
«Конечно, а как иначе.
Гидранты размещаются через каждые 100-150 метров.
Что касается пожарных, то
у нас это только добровольные дружинники, которые
работают в других сферах,
но их обязаны немедленно
отпускать с работы, если
поступил сигнал о пожаре.
Мы как власть обеспечиваем их оборудованием, транспортом и прочим. А учиться,
проходить постоянную переквалификацию и спасать
людей, а это не только пожары, но любые чрезвычайные ситуации – они должны
сами. Это очень почетно на
самом деле, так что стать
дружинником
стремятся
многие. А вот уже в федеральной земле работают

профессиональные спасатели, те получают зарплату,
это их основная деятельность. Вообще, если честно,
когда в Греции бушевали
страшные пожары, мы только удивлялись. У нас такого просто не могло бы быть
из-за системы гидрантов и
пожарной безопасности», рассказывает мэр.

Оттуда эти контейнеры уже
вывозит частная компания
на свой сортировочный завод, и дальше – на переработку или утилизацию. Люди
платят только за тот мусор,
который не удается отсортировать. Соответственно,
чем его меньше, тем дешевле. В месяц выходит около
120-130 евро, но может быть

меньше», - поясняет мэр.
И удивленно переспрашивает в ответ на вопрос о
штрафах: «За что штрафовать?».
Да, здесь штрафовать не
приходится, так как выбросить мусор в посадке или подбросить его соседу никому
не приходит в голову.
«Вообще я так скажу, что

лучшие контролеры дома –
это дети. Их учат сортировать мусор в школе, и только попробуй что-то не туда
выбросить или перепутать.
В нашей коммуне мы уже
восемь лет не повышаем
тариф на вывоз мусора, так
что в хорошей сортировке
заинтересованы все», - добавляет Э. Польц.

Мусорные дела
Само собой, в австрийских
селах, городках и городах
царит идеальная чистота.
Чисто не только на улицах,
но и вдоль трасс, в посадках, на полях, а обочины и
вовсе кажутся пустынными
из-за отсутствия целлофановых разноцветных пакетов,
так привычных украинскому
глазу. Утилизация мусора
здесь налажена давно, и об
этом ИзбирКом расскажет
подробнее в следующем
материале. Если же описать
это кратко, то австрийцы уже
порядка 30 лет собирают
мусор раздельно: бумагу,
картон, пластиковые бутылки, металл, твердый пластик,
строительный мусор, белое
стекло, цветное стекло и биомусор.
«Поначалу не все это делали, но сейчас это стало обыденностью, так все делают.
Вдобавок от этого зависит
напрямую, сколько человек
заплатит потом за вывоз мусора. Все, что мы сортируем, сдаем на пункты приема, которые организовывает
местная власть громады.

ГАЗЕТА «ІЗБІРКОМ»
Засновник - Одеська обласна організація
Всеукраїнської громадської організації
«Комітет виборців України»

Бажаєте
знати
більше?
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www.izbirkom.org.ua

Приєднуйтесь до нас в
соціальних мережах:
facebook.com/odessaizbirkom

Заходьте
на наш сайт:

www.izbirkom.org.ua

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Якщо ви бажаєте надати добровільну матеріальну допомогу газеті «Ізбірком», то
можете перерахувати кошти за вказаними реквізитами:
Одеська обласна організація
Всеукраїнської громадської організації
«Комітет виборців України»
65091, м. Одеса, вул. Садиковська, 25
р/р 26009054401290
в ЮГРУ Приватбанк
м.Одеса
МФО 328704,
код ЄДРПОУ 33139450
тел.: 8048 716-18-40
Призначення платежу:
Добровільна пожертва без ПДВ

cvu.od.ua

