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ХТО З ДЕПУТАТІВ-ПРОГУЛЬНИКІВ ОЧОЛЮЄ
СПИСКИ ПАРТІЙ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ?
висувається у:

Облрада

Києво-Святошинська
рада

Броварська
рада

від кого йде
на вибори у
2015р.

Броварська
рада

Баришівська
райрада

Баришівська
райрада

Боярська рада

ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ
УКРАЇНИ

ПАРТІЯ «ПАТРІОТИ»

Христюк Д.В.

Чечило А.В.

Гредунов Є.В.

Брусенська Г.В.

Боярська рада

Семеняка М.М. Загуменний Д.М.

Матейко А.В.

від кого
висувались
у 2010р.

Єдаков Ю.І.

ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ
УКРАЇНИ

Г

ромадський рух Чесно відмоніторив
відвідуваність
депутатів Київської облради, Баришівської райради
та Броварської, Бучанської і Боярської міськрад. Як
з’ясувалося, деякі політичні сили
не просто включають до своїх лав
депутатів-прогульників, а й дають
їм можливість очолити партійні
списки на різних рівнях.
Так список «Нових облич» до
Київської облради очолив екс«регіонал» Дмитро Христюк.
Саме цей політик балотувався під
№ 1 від Партії регіонів до Баришівської райради у 2010 році. Борди
з обличчям екс-«регіонала» вже
кілька місяців бачать мешканці
Києва та Київщини. Як свідчать
офіційні дані, надані Баришівською райрадою, політик пропускав у деякі роки майже 100%
сесій. У 2015 році з початку року
і до вересня, згідно з офіційними
даними, він узагалі не з’являвся
на сесіях.
Зараз Христюк – заступник
голови Київської ОДА. Саме його
направили як очільника робочої
групи у Приірпіння, аби він розібрався із фактами побиття активістів та корупцією в регіоні.
Журналісти у своїх розслідуваннях стверджують, нібито
міський голова Ірпеня Володимир
Карплюк, який очолює партію
«Нові обличчя» і задекларував у
2013 році 67 квартир, дериба-

нить разом зі своїм кумом мером
Бучі екс-«регіоналом» Анатолієм
Федоруком ділянки лісу поблизу
столиці.
Буквально за кілька тижнів роботи комісії Христюк заявив про
те, що він очолює «Нові обличчя»
на Київщині, а отже з високою
ймовірністю балотуватиметься в
депутати.
Пресу переконував, що не побачив нічого протизаконного у діяльності міського голови Ірпеня,
за урядування якого у місті б’ють
активістів.
Через цей конфлікт інтересів
активісти вимагали зміни голови
робочої групи.
Журналісти ЧЕСНО вирішили
поцікавитися, чому політик так
злісно прогулював засідання Баришівської ради і навіщо він знову
йде на вибори та ще й очолив обласний осередок політичної сили
«Нові обличчя».
«Причина в тому, що я став керівником апарату Київської обласної державної адміністрації. Це робота дуже складна, я спав по 2–3
години на добу, тому не відвідував
засідання. Я не складав повноваження, бо це б ніяк не вирішило
питання... Скажу відверто, я давно хотів скласти повноваження,
бо з більшістю депутатів, які там,
я абсолютно не погоджуюся», –
переконує екс-«регіонал».
Варто зазначити, що Христюк,
який виправдовує прогули робо-

тою в КОДА, став заступником
лише минулого року. Прогулює ж
він останні 3,5 роки. Повноваження депутат не лише не склав, а й
балотується знову, залишаючись
на тій самій посаді, яка, з його ж
слів, не дає йому належним чином
працювати.
Більше того, попри брак часу,
на який скаржиться політик, Христюк ще й став очільником партійної організації області.
Відповідаючи на запитання,
чи комфортно себе почуває пан
Христюк у партії, де так само багато «регіоналів», яких він нині
нібито засуджує, кандидат до
облради на теперішніх виборах
виправдовується: «У нас майже
всіх представників районної адміністрації, обласної, директорів шкіл,
садочків – їх силою примушували
вступати до Партії регіонів. Зараз
взяти будь-яку політичну силу,
крім «Самопомочі», – усюди є «регіонали».
На запитання, як у «Нових обличчях» будуть пильнувати конфлікт інтересів забудовників, які
балотуються та можуть потрапити
у ради різних рівнів, пан Христюк
відповів: «Забудовники – це не
штамп: люди будують житло, дитячі садочки. Що тут поганого?».
Нагадаємо, що у боротьбі із
забудовами, на активістів і захисників зелених зон саме за перебування при владі керівника «Нових
облич» Володимира Карплюка

почали нападати невідомі особи.
Винні досі не притягнуті до відповідальності.
Ще один депутат Баришівської ради, який став кандидатом
на відклинання – Микола Семеняка – очолив список УКРОП. Тут
таки список «радикалів» очолив Дмитро Загуменний, який
став прогульником, бо пропустив
понад 25% сесій за 4,5 роки каденції. У 2010 році його обрали до
ради як «фронтзмінівця».
Щодо Бучанської міськради, то її депутат прогульник
Андрій Чечило, який у 2010 році
балотувався від «Батьківщини»,
на цих виборах очолив список
Опозиційного блоку до КиєвоСвятошинської райради. Варто
зазначити, що до цього депутат
переконував журналістів, що балотуватиметься від БПП.
Наголошуємо, що попри неодноразові намагання Громадського руху ЧЕСНО отримати дані
про відвідування депутатів Ірпінської ради, ані секретар ради,
ані міський голова Володимир
Карплюк не надали перед виборами цієї суспільно важливої інформації. Це представники
єдиної міської ради в усій Україні,
яка не надала інформації для того,
щоб громадяни могли дізнатися,
як працювали депутати впродовж
останніх 5-ти років.
До Броварської ради список БПП очолює кандидат на

відликання і прогульник Євген
Гредунов. У 2010 році він потрапив до ради від Європейської
партії України. Екс-свободівка
Ганна Брусенська, яка теж є
канидаткою на відликання і прогульницею під час каденції, тепер
очолює список партії «Патріот».
У Боярській раді затяті прогульники теж очолили партійні
списки. Так Юрій Єдаков став
номером один для «Партії пенсіонерів України». «Батьківщину» очолив інший прогульник –
чинний депутат Боярської ради
Анатолій Матейко.
Громадський рух ЧЕСНО – це
ініціатива, започаткована представниками 12 громадських організацій у 2011 році, рівно за рік до
чергових парламентських виборів
в Україні. Символом Руху став
часник – засіб дезінфекції та боротьби з «нечистою силою» у політиці. Рух не підтримує жодного
політика чи політичну силу. Мета
діяльності руху – забезпечення
прозорої та доброчесної влади,
запровадження нових європейських стандартів в українській політиці. Детальний огляд про роботу депутатів цих облрад шукайте
на сайті www.chesno.org у розділі
«Регіони» – Київщина.
Автори: Сергій Огородник
та Валентина Кузик,
журналісти Громадського руху
ЧЕСНО

НАХІБА НАМ ДЕПУТАТ
ЩО МАЄ ГРОМАДЯНИН?

НАВІЩО ОБИРАТИ І ЩО ВИМАГАТИ ВІД ДЕПУТАТА?

ЩО СПИТАТИ У КАНДИДАТА?

ВИ – ГРОМАДЯНИН, власник ресурсів громади: землі, води... Усі комунальні установи належать вам.
Для управління спільним майном
місцевої громади ви обираєте депутата місцевої Ради, який разом з
іншими депутатами управлятиме ресурсами та бюджетом громади.
РЕСУРСИ ТА БЮДЖЕТ ГРОМАДИ –
це ваші гроші і ваша земля, ваша
вода – це майбутнє ваших дітей.

ПРЕДСТАВЛЯТИ ВАШІ ІНТЕРЕСИ в управлінні спільним майном
громади, досягаючи найкращої якості послуг за найменшу ціну.
ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ, які усувають причини болючих проблем
громадян, щоб ті не виникали знов і знов; скасовувати правила, що
сприяють корупції; ухвалювати правила, що спрощують отримання
довідок, послуг чи інформації.
ЗАХИЩАТИ ВІД: зловживань мерії, чиновників, податкової; поборів у школах, садочках, лікарнях та інших комунальних установах.
ДБАТИ ПРО: безпеку на вулицях (ремонти, освітлення, робота міліції); вирішення спільних проблем (водопостачання; доступність та
зручність комунального транспорту, розвиток зон відпочинку).

• Навіщо ви ідете в депутати?
• Хто фінансує вашу кампанію?
Під які зобов’язання ви взяли ці гроші?
• Які три завдання ви ставите перед собою?
• Які три проблеми міста будуть вирішені завдяки
вашим зусиллям?
• Які можливості створить вирішення цих проблем
міста для громадян?
• Що може змусити вас скласти мандат?
• Як ви розподілятимете час між роботою у міськраді та основним місцем роботи?

ОБЕРЕЖНО! ЯКЩО КАНДИДАТ ОБІЦЯЄ: ЗНИЗИТИ ТАРИФИ НА ГАЗ, ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ, ЗРОБИТИ КОНТРАКТНУ
АРМІЮ, ЗДОБУТИ МИР ЧИ ВИГРАТИ ВІЙНУ – ВІН ОБМАНЮЄ, ЦЕ ЗОВСІМ НЕ В ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЇ!

ПРО ВИБОРИ

chesno.org
facebook.com/chesno.movement
+38 (067) 658 77 98
Замовник: ГО «Центр.UA». Установа, що здійснила друк: ТОВ «РЕД ЗЕТ». Наклад: 10 000 примірників. Відповідальний за друк: Круглашов Андрій

Д АНІ ПОС ТІЙНО ОНОВЛЮЮТЬС Я . НАПЕРЕ ДОДНІ ВИБОРІВ У ТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ НА CHESNO.ORG

КАНДИДАТИ НА ВІДКЛИКАННЯ
27.1%

З І
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К И Ї В С Ь К О Ї

О Б Л А С Н О Ї

Громадський рух ЧЕСНО оголосив імена кандидатів на відкликання Київської облради. Інформація щодо прогульників є корисною для
громадян, які прагнуть приймати кращі рішення
на виборах.
Перед виборами ЧЕСНО попереджав партії про
те, що депутатів, які пропустили 25% і більше
засідань сесій чи комісій, не варто висувати
знову, оскільки це впливатиме на ефективність
роботи ради.
«Якщо депутат не ходив належним чином на сесії чи комісії, то питання: навіщо він знову йде у
раду?» – зазначає Андрій Круглашов, координатор Громадського руху ЧЕСНО.
Кожен очільник списку та партії несе особисту
відповідальність за якість кандидатів до міськрад, які отримають доступ до ресурсів громади – бюджету, землі та комунального майна.

Р А Д И

ПРОПУСТИЛИ 100% ЗАСІДАНЬ КОМІСІЙ
БРОВАРСЬКИЙ

РАЙОН:

ОБРАНИЙ ВІД

у 2014р

у 2014р

у 2014р

у 2011-12рр

у 2011-13рр

Каленик О.І.

Сиротін В.Г.

Сігал Ю.О.

Балюк О.В.

Коваль В.О.

НАРОДНИЙ
КОНТРОЛЬ

НОВА КИЇВЩИНА

ПОЗАФРАКЦІЙНА

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

с п и с о ч н и к и

СТАНОМ НА ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ
07. 2015

м а ж о р и т а р н и к

у 2013-14рр

Ратніков Д.Г.

ПРОПУСТИЛИ › 50% ЗАСІДАНЬ КОМІСІЙ
у 2011р

Литовченко П.В. Онищенко О.Р.

СТАНОМ НА
НОВА КИЇВЩИНА
07. 2015

ВИБУВ

у 2014р

у 2012р

у 2011р

у 2014р

у 2012р

Потійко Ю.А.

Бадаєв Р. Г.

Павліна О.М.

Богун Н.В.

Смірнова М.М.

НОВА КИЇВЩИНА

ВИБУВ

НОВА КИЇВЩИНА

НОВА КИЇВЩИНА

у 2012р

у 2014р

Танцюра Л.О.

с п и с о ч н и к и

у 2013-14рр

Степахно А.О.

ОБРАНИЙ ВІД

у 2014р

у 2014р

Чернецький О.В.

Радіонов Д.В.

у 2014р

Іванченко О.В.

СТАНОМ НА
07. 2015

у 2013р

у 2013р

у 2011-12рр

у 2011р

у 2012р

у 2012р

Пасічник А.М.

Присяжнюк О.А.

Устенко С.П.

Дудка В.В.

Ханенко С.М.

Гелевей О.І.

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

ВИБУВ

ВИБУВ

ВИБУВ

у 2013р

Ноєвий Ю.М.

ОБРАНИЙ ВІД

РАЙОН:

ЗГУРІВСЬКИЙ

БАРИШІВСЬКИЙ

МАКАРІВСЬКИЙ

у 2014р

у 2012-13рр

у 2011р

у 2011р

Мостіпан О.О.

Бабич Д.О.

Горбик В.М.

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

СТАНОМ НА
ОПОРА
07. 2015

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
у 2011-14рр

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ

ВИШГОРОДСЬКИЙ

БОГУСЛАВСЬКИЙ

БАРИШІВСЬКИЙ

КОЖАНСЬКА
СЕЛИЩНА РАДА

у 2014р

у 2014р

у 2014р

у 2011-12рр

у 2012р

Добрянський Я.В.

Колодій О.Г.

Мазепа С.В.

Приходько О.О.

Резніченко А.Л.

Тимченко В.Г.

Осипенко І.І.

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ

НОВА КИЇВЩИНА

ЄВРОПЕЙСЬКА
УКРАЇНА

ОПОРА

КИЇВЩИНА

КИЇВЩИНА

ВИБУВ

ОБРАНИЙ ВІД

До числа кандидатів на відкликання включені депутати, які пропустили понад 50% засідань у 2011, 2012, 2013 або 2014
році. Дані про кількість пропусків та загальну кількість засідань отримані з відповіді Київської обласної ради на запит Руху
ЧЕСНО. За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань протягом року, його можна позбавити мандату (ст. 37,
ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Депутати, які вибули, не враховувалися у відсотковому співвідношенні кандидатів на відкликання із загальною кількістю депутатів КОР.

 ей інформаційний матеріал не є засобом передвиборної агітації у розумінні положень ст. 54 ЗУ «Про місцеві вибори». Громадський рух ЧЕСНО не агітує виборців
Ц
голосувати «за» або не голосувати «за» тих чи інших кандидатів. Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям належного доступу до різнобічної та
неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого поінформованого вільного вибору.

chesno.org
facebook.com/chesno.movement
+38 (067) 658 77 98

м а ж о р и та р н и к и

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ

