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ПРО  ВИБОРИ

МЕРСЬКІ ВИБОРИ В ЛУЦЬКУ

ЩО МАЄ ГРОМАДЯНИН? НАВІЩО ОБИРАТИ І ЩО ВИМАГАТИ ВІД ДЕПУТАТА? ЩО СПИТАТИ У КАНДИДАТА?

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!

ВИ – ГРОМАДЯНИН, власник ре-
сурсів громади: землі, води... Усі ко-
мунальні установи належать вам. 

Для управління спільним майном 
місцевої громади ви обираєте де-
путата місцевої Ради, який разом з 
іншими депутатами управлятиме ре-
сурсами 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; по-
борів у школах, садочках, лікарнях та інших комунальних установах.

ДБАТИ ПРО: безпеку на вулицях (ремонти, освітлення, робота мі-
ліції); 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 міськ-
раді та  основним  місцем роботи? 

Ш П А Р Г А Л К А  В И Б О Р Ц Я  К А Н Д И Д А Т И  В  М Е Р И

НАХІБА НАМ ДЕПУТАТ

а посаду мера Луцька 
претендує 12 кандидатів: 
9-ро від партій та 3-є са-
мовисуванців. Хто ж вони, 
кандидати на пост очіль-

ника обласного центру Волині?
Микола Романюк, 57 років, 

БПП «Солідарність-УДАР», чин-
ний міський голова. Має значний 
управлінський досвід роботи ком-
сомольським лідером, керівником 
обласного управління «Приват-
банку». З 2007 до 2010 року був 
головою Волинської ОДА. Тричі 
обирався до облради. В 2010-му 
переміг на виборах мера Луцька. 
За інформацією «Волинського 
агентства розслідувань», підтрим-
ку на виборах Миколі Романюку 
забезпечують представники фі-
нансово-промислової групи «Кон-
тиніум» Степана Івахіва та покій-
ного Ігоря Єремеєва. У 2015 році, 
за інформацією «Главкому», посів 
11-ту позицію у рейтингу міських 
голів обласних центрів. Микола 
Романюк зміг знайти спільну мову 
із «регіоналом» Борисом Клімчу-
ком, а після його смерті без про-
блем працює і з нинішнім головою 
Волинської ОДА Володимиром 
Гунчиком, який є №1 у списку БПП 
до Волинської обласної ради, в 
той час як Романюк є №1 у списку 
БПП до Луцької міськради. 

Олександр Товстенюк, 38 
років, Об’єднання «УКРОП». 
Один із синів бізнесмена, що за-
снував місійну книжкову фабрику 
«Християнське життя» у Луцьку. 
З 2006 до 2010 року – депутат 
обласної ради від Блоку Бори-
са Клімчука «Рідна Волинь». Нині 
Товстенюк є протеже Ігоря Пали-
ці. У 2010 році Товстенюк невдало 
балотувався до облради за спис-
ком Партії регіонів (№ 20), участь у 
цій партії  пояснив великою хариз-
мою і даром переконання колиш-
нього голови ОДА Бориса Клімчу-
ка. Щоправда, Товстенюк заявив, 
що вийшов з Партії регіонів у 2012 
році. Центральною  фігурою, №1 
в обох списках «Укропа», є Ігор 
Палиця, відомий бізнес-партнер 
у групі «Приват» Ігоря Коломой-
ського, колишній голова Одесь-

кої ОДА. Саме його благодійний 
фонд намагаються прив’язати до 
«УКРОПу». 

Степан Москвич, 64 роки, 
висуванець від «Аграрної партії 
України». Мільйонер та власник 
кількох будівельних та сільськогос-
подарських фірм. Серед них ТОВ 
«Луцькагробуд», ТОВ «Агротехсер-
віс», НДСП «Боратин», ТОВ ВКФ 
«Промтехсервіс ЛТД». За даними 
сайту «Волиньпост», у період його 
керівництва ДП «Луцький комбінат 
хлібопродуктів №2» перевірка вия-
вила нестачу 29 тис. тонн зерна на 
суму понад 68 млн грн. Обласна 

організація «Аграрної партії Украї-
ни» встигла відзначитися тим, що 
проводила партійну конференцію 
з порушеннями та не впускала 
журналістів на цей відкритий за 
законом захід. 

Павло Данильчук, 30 років, 
«Громадський Рух «Народний 
контроль», чинний депутат Луць-
кої міської ради. Був членом пар-
тій «За Україну», «Фронт змін». Під 
час Революції Гідності керував 35 
сотнею Самооборони Майдану 
«Волинська Січ». Потім очолю-
вав «Правий сектор Волині». Був 
звільнений з посади центральним 
проводом після відомого «буршти-
нового рейду» маневицькими ліса-
ми, коли луцькі активісти виявили 
численні копанки для видобутку 
цінної породи. Брав участь в АТО  
у 2014 році у складі батальйону 
(пізніше – полку) «Азов», командир 
взводу. Балотувався у 2014 році 
до Верховної Ради (округ №22,  
м. Луцьк). За минулий рік задекла-
рував 31 597 грн заробітної плати. 

Олександр Кралюк, 43 
роки, самовисуванець,  заступ-

ник командира роти у батальйоні 
«Айдар», власник служби таксі 
«Морячок». До мобілізації керу-
вав комунальним підприємством 
«АвтоПаркСервіс». Із серпня 
2015 року – керівник ГО «Всеу-
країнський союз учасників АТО»  
(м. Київ). Політичний шлях Олек-
сандра Кралюка тривалий час був 
пов’язаний з партією «Громадян-
ська позиція». Від цієї партії він ба-
лотувався до міської ради у 2010 
році, але програв.  У 2014 році під 
час парламентських виборів був 
15 номером у списку «Громадян-
ської позиції».  В цьому ж році у 

зв'язку із військовою службою 
вийшов із партії, тож нині йде са-
мовисуванцем. 

Олена Голєва, «Європей-
ська партія України», нині най-
заможніша депутатка Луцької 
міської ради, задекларувала 
621 695 грн доходу та понад 25 
мільйонів статутного капіталу 
підприємств. Займається біз-
несом, член наглядової ради 
ПАТ «Луцьке виробничо-швей-
не підприємство «Волинь», го-
лова ради обласної правоза-
хисної ГО «Народний адвокат».   
У 2010 році балотувалася на по-
саду міського голови, проте зня-
ла кандидатуру незадовго до ви-
борів. У 2012 році балотувалася 
до Верховної Ради (округ № 22,  
м. Луцьк), результат – 4-те місце. 
Політичний імідж Олена Голєва 
будує навколо роботи юридичної 
приймальні «Народний адвокат» 
та різноманітних благодійних ак-
цій. Її депутатство позначилося і 
судовими тяганинами з представ-
никами міськвиконкому через 
транспортні маршрути. За дослі-

дженням руху ЧЕСНО, входить у 
число найбільших прогульників 
сесій Луцькради (пропустила 64% 
засідань сесій з листопада 2010 
до березня 2014 року), що пояс-
нила вагітністю.

Володимир Кучер, 36 ро-
ків,  «Радикальна партія Оле-
га Ляшка». У різний час керував 
осередками Селянської партії 
України, партії «Народна самообо-
рона», «Фронт Змін», «Віче». На 
парламентських виборах 2014 
року – №39 у виборчому спис-
ку радикалів, стати нардепом не 
вдалося.  Зараз одночасно йде до 

обласної та міської рад. Щоправ-
да, до обласної він є першим кан-
дидатом, який у разі подолання 
партією 5% бар’єру гарантовано 
здобуде мандат. Декларації кан-
дидата і за 2011-й, і за 2014 рік  – 
«нульові». Ані в нього, ані в дружи-
ни не зазначено жодних доходів! 

Оксана Марищук, самови-
суванка, приватний підприємець. 
Активістка «Правого сектору Во-
лині». Перша згадка про неї в ін-
тернет-просторі значиться напри-
кінці липня, коли ексцентричний 
лучанин Ілля Токаренко прийшов 
до міської ради з тазиком, щоби 
помитися у холі перед залою за-
сідань. Біля нього стояла Оксана 
Марищук і допомагала йому ми-
тися. Задекларований дохід за 
минулий рік – 21 тисяча гривень 
зарплати. 

Микола Іванюк, 35 років, са-
мовисуванець. Очолював Асо-
ціацію захисту прав молоді Во-
лині. Кандидат політичних наук. 
У 2006–2008 рр. депутат міської 
ради від партії ВО «Батьківщина». 
У 2008–2010 рр. – заступник місь-

кого голови  (тоді Богдана Шиби), 
керуючий справами виконкому 
міськради. За час каденції Миколи 
Романюка працював начальни-
ком управління, потім радником 
міського голови. Зараз інженер 
ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». 
За минулий рік заробив 81 908 грн. 
Із цієї суми 34 979 грн складала 
зарплата. Є власником акцій ВАТ 
«Горохівагротехсервіс» на суму  
42 547 грн. 

Сергій Кудрявцев, 44 роки, 
ВО «Свобода».  Після перемоги 
Євромайдану став першим за-
ступником голови ОДА за квотою 
«Свободи». Певний час працював 
у «Брокбізнес банку». За минулий 
рік заробив 151 тисячу 50 гривень 
сукупного доходу (150 244 грн 
зарплати і 806 грн інших доходів). 

Олександр Кононович, 35 
років, висуванець від партії «Нова 
держава» разом із братом Ми-
хайлом став відомим у Луцьку 
завдяки акції зі збору коштів на 
пам’ятник Сталіну та активної 
пропаганди комуністичних ідей. 
Очолює список партії «Нова дер-
жава» до міськради й облради. 
Дохід тимчасово безробітного Ко-
ноновича за 2014 рік – 18 000 грн, 
заробіток дружини – 27 720 грн. 
Рухомого або нерухомого майна, 
інвестицій та заощаджень, відпо-
відно до декларації, сім’я канди-
дата не має.

Василь Байцим, 44 роки, 
«Партія зелених України». 
Встиг себе виявити і в бізнесі, і 
на держслужбі, і в науці. Працю-
вав головою правління ВАТ «Кі-
верціспецлісмаш»; заступником 
голови Волинської ОДА, двічі – за-
ступником мера Луцька; головою 
наглядової ради ПАТ «Ковельсіль-
маш», директором КП «Аеропорт-
Луцьк». Від 2012 року – проректор 
Волинського інституту економіки 
та менеджменту. Двічі (2006 та 
2010 роки) ставав депутатом обл-
ради від «Батьківщини». На сьо-
годні є керівником обласного осе-
редку «Партії зелених України».

Олександр Новосад, Марія 
Доманська, Рух ЧЕСНО на 

Волині
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ЯКІ ПАРТІЇ КАНДИДУЮТЬ ЧИННИХ ДЕПУТАТІВ-ПРОГУЛЬНИКІВ ДО ЛУЦЬКОЇ МІСЬКРАДИ

балотувався  
у 2010 р. від:

балотувався  
у 2010 р. від:

ОБЕРЕЖНО! ПРОГУЛЬНИКИ!

ух ЧЕСНО поперед-
жав партії: депутатів, 
які пропустили ≥ 25% 
засідань сесій чи ко-

місій, не варто кандидувати. 
Це впливатиме на ефектив-
ність роботи ради. Проте по-
літичні сили не врахували цей 
критерій під час формування 
списків. Кожен очільник спис-
ку та партії несе персональну 
відповідальність за якість кан-
дидатів до міськради, які бу-
дуть мати доступ до ресурсів 
громади – бюджету, землі та 
комунального майна. 

Найзатятіших прогульни-
ків виборці могли б позбави-
ти мандату. За законом, якщо 
депутат пропустив понад 50% 
засідань сесії чи постійної ко-
місії протягом одного або кіль-
кох років каденції, його можна 
позбавити мандату (ст. 37, ЗУ 
«Про статус депутатів місце-
вих рад»). ЧЕСНО опитав тих, 
кого можна було б позбавити 
мандату і хто знову йде у міськ- 
раду Луцька.

Найбільшим прогульником 
Луцької міськради став голов-
ний тренер та президент ФК 
«Волинь», Заслужений тренер 
України Віталій Кварцяний, 
який у 2010 році балотувався 
від «Фронту змін», а зараз 
іде від «Укропу». Він пропус-
тив 60% сесійних засідань і 
82,11% засідань своїх комісій 
за всі роки каденції.  А станом 
на 1 вересня упродовж ни-

нішнього року тренер-депутат  
пропустив 100% пленарних 
засідань сесій  міськради.

Також  жодного разу не 
приходив  він  у  2015 році  й 
на засідання постійної комісії з 
питань дотримання прав лю-
дини, законності, боротьби зі 
злочинністю, депутатської ді-
яльності, етики та регламенту, 
у складі якої має працювати.

Знаково, що саме регла-
ментна комісія мала б слідку-
вати за дотриманням закону 
та регламенту ради.

Координатор Громадського 
руху ЧЕСНО Андрій Круглашов 
пояснює, чому так важливо 
відвідувати не лише сесії, а й 
комісії: «Саме комісії пропра-
цьовують проекти рішень, які 
у подальшому депутати роз-
глядають на сесіях. Відсутність 
депутатів на комісіях позбав-
ляє їх можливості впливати на 
процес підготовки рішень, які 
можуть суперечити інтересам 
громади. Відповідно, відсутній 
депутат не може відстоювати 
інтереси виборців. Іноді комісії 
можуть не мати кворуму, аби 
підтримати навіть потрібні гро-
маді проекти рішень».

«Якщо депутати не ходять 
на засідання комісій, а прихо-
дять лише на сесії, то їх можна 
порівняти зі студентами, які не 
ходять на пари, не працюють 
протягом семестру, а прихо-
дять на сесію й намагаються 
хоч якось скласти свій предмет. 

Р

Депутати на сесіях не пропрацьо-
вують рішень, за які голосують», – 
наголошує Круглашов.

На другому місці і за пропус-
ками комісій, і за пропусками за-
сідань опинилася позафракційна 
депутатка, що обиралася від 
Європейської партії України, 
Олена Голєва. У неї 64% про-
гулів комісій і 54% – сесійних за-
сідань. Причиною такої кількості 
пропущених засідань, за слова-
ми депутатки, стала її вагітність.

«Дослідіть, будь ласка, рік в 
якому найбільше пропущено за-
сідань і ви зрозумієте, що жінка 
буває часом у декреті. Саме у 
2011 році мною була пропуще-
на найбільша кількість засідань 
і саме на цей рік припала біль-
шість цих засідань. Так, часом, 

буває, що в одному році засідань 
стається більше, ніж в решті ро-
ків», – зазначила Олена Голєва.

За даними, отриманими від 
міськради, Олена Голєва про-
пустила більше половини се-
сійних засідань не лише у 2011, 
але й у 2012 р. Засідання комі-
сій ця депутатка активно (більше 
50%) пропускала у 2012, 2013 та  
2014 рр.

Але Голєва кандидується не 
лише у депутати. Цього року у 
прогульниці та кандидатки на 
виліт мерські амбіції. Депутатка, 
що не мала часу, аби належним 
чином відвідувати засідання се-
сій та комісій, переконує вибор-
ців, що готова присвятити раді 
всі 5 років подальшого життя на 
посаді міського голови.

Як помітно з отриманих да-
них, депутати краще відвідують 
пленарні засідання сесій, порів-
няно із участю в роботі постійних 
комісій. Хоча саме на комісіях 
попередньо розглядаються пи-
тання, які потім виносять на голо-
сування під час сесії міської ради.  

Загалом 24% депутатів у 
Луцькій міськраді, за результа-
тами моніторингу ЧЕСНО, теоре-
тично взагалі можна було б по-
збавити мандату за прогули.

Кожен депутат розуміє: про-
гули або неякісна робота можуть 
безпосередньо вплинути на даль-
шу політичну кар’єру і результати 
осінніх місцевих виборів.

Автор: Остап Кучма,  
провідний аналітик  
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