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ПРО  ВИБОРИ

МЕРСЬКІ ВИБОРИ В МИКОЛАЄВІ

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!

ільша частина швидко- 
плинної виборчої кам-
панії пролетіла. Микола-
єву 25-го жовтня оби-
рати місцевих депутатів 

та міського голову. З 21-го кан-
дидата на посаду міського голо-
ви вже залишилося 18. ЧЕСНО 
проаналізував кандидатів, що 
змагатимуться за крісло микола-
ївського мера (детальний огляд 
цих та інших кандидатів читайте 
на chesno.org).

Юрій Гранатуров, партія 
«Наш край», чинний мер Мико-
лаєва. У 1998 р. та 2002 р. був 
обраний депутатом Миколаїв-
ської міськради як позапартій-
ний, а вже у 2006-му та 2010 
роках обирався як член Партії 
регіонів. Більшість претензій до 
Гранатурова типові для будь-
якого чинного мера: нерішучість 
та непослідовність у вирішенні 
проблеми з розміщенням тим-
часових споруд, поганий стан 
міських доріг, тяганина із за-
вершенням будівництва деяких 
архітектурних об’єктів (проект 
«Серце міста», ремонт покриття 
амфітеатру дитячого містечка 
«Казка» тощо). Також Гранатуро-
ва звинувачують у проблемах із 
розведенням Інгульського мосту.

Ігор Дятлов, партія «Опо-
зиційний блок». Чинний депутат 
Миколаївської обласної ради від 
Партії регіонів, пізніше був обра-
ний головою облради. Стрімку 
політичну кар'єру Ігора Дятлова 
багато хто в місті пов'язує з тим 
фактом, що багаторічним другом 
його батька був тогочасний го-
лова Миколаївської ОДА і лідер 
облорганізації Партії регіонів Ми-
кола Круглов.

Більшості миколаївців Ігор 
Дятлов може бути відомий за 
його провокаційне відеозвер-
нення на початку 2014 р., у 
якому він порівнював учасників 
Революції Гідності із нацистами 

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? 

та залякував мешканців Мико-
лаєва «чужинцями», які нібито 
займаються переслідуванням 
російськомовних. За ці вислов-
лювання проти нього було від-
крито кримінальне провадження 
за фактом розпалення міжнаціо-
нальної ворожнечі.

Після втечі Януковича, Ігор 
Дятлов майже на рік зник із полі-
тичного життя міста Миколаєва. 
Зараз він називає себе лідером 
опозиції до місцевої влади та до-
сить жорстко критикує Микола-
ївську міськраду. 

Крім того Ігоря Дятлова ра-
зом з Артемом Ільюком, який 
очолює список партії «Відро-
дження», пов’язують із реаліза-
цією у 2012-му році резонанс-
ного проекту «Серце міста», що 
супроводжувався низкою скан-
далів та фінансових проблем.

Олександр Сєнкевич, пар-
тія «Об’єднання «Самопоміч».
Приватний підприємець, засну-
вав та очолює ТОВ «Квадроло-
джик», основним видом діяль-
ності компанії є комп'ютерне 
програмування. Паралельно 
керує також ПП «Лєда», що за-
ймається монтажем водопровід-
них мереж, систем опалення та 
кондиціонування.

У 2014 р. балотувався на по-
саду мера як самовисуванець, 
але програв. Офіційно був най-
багатшим кандидатом у мери  
(у 2013 р. заробив 2,5 млн грн, 
а члени його сім'ї ще 500 тис. 
грн. Таким чином, сукупний до-
хід сім'ї Сєнкевича склав понад 
3 млн грн).

Віталій Воронов, партія 
«Відродження». Колишній член 
Партії регіонів. У 2001 році пра-
цював позаштатним радником 
миколаївського міського голо-

ви Володимира Чайки, згодом 
«регіонала». З 2006 року на 
позаштатній основі був поміч-
ником-консультантом нардепа-
«регіонала» Миколи Круглова. У 
2006 р. також був обраний де-
путатом Миколаївської міської 
ради від Партії регіонів. 

У декларації пана Воронова 
за 2014-й рік не вказано ні до-
ходів, ні членів сім'ї, у яких він, 
теоретично, міг би бути на утри-
манні.

Сергій Пучков, партія 
«Нова держава». Колишній 
член Комуністичної партії Укра-
їни, чинний депутат Миколаїв-
ської обласної ради. В 2012-му 
та 2014 роках балотувався в на-

родні депутати України від КПУ, 
але не був обраний. У 2014 р. 
брав участь у позачергових ви-
борах миколаївського міського 
голови від КПУ, але набрав тіль-
ки 3,13% голосів.

Пересічним миколаївцям він 
найбільше запам’ятався під час 
зносу пам’ятника Леніну 22 лю-
того 2014 р., коли влаштовував 
провокації. 

Місцем роботи Пучков вка-
зав Миколаївський обласний 
осередок, головою якого він є. 
Це відокремлений структурний 

підрозділ Всеукраїнської гро-
мадської організації «Фонд спри-
яння демократичним виборам», 
створеної у 2004 році до прези-
дентських виборів. Такі псевдо-
громадські організації, як прави-
ло, покликані імітувати існування 
громадянського суспільства, що 
підтримує владу. 

Демид Губський, партія 
«Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода». У 2014 році балоту-
вався на посаду миколаївського 
міського голови від ВО «Свобо-
да» і набрав 0,87% голосів. Та-
кож у 2014 р. за списком партії 
ВО «Свобода» балотувався в на-
родні депутати України, але не 
був обраний.

Згідно із даними декларації за 
2014 рік, ані Демид Губський, ані 
члени його родини не мали дохо-
дів. Також вони не мають майна, 
яке би підлягало декларуванню.

Денис Жело, «Партія про-
стих людей Сергія Капліна» є 
головою профспілкової органі-
зації Миколаєва «Сильні Разом» 
і за сумісництвом помічником-
консультантом нардепа Сергія 
Капліна, обраного на Полтав-
щині.

Жело є засновником та ке-
рівником Миколаївської обласної 
молодіжної Спілки болгарської 
молоді. 

Юрій Сербин, партія «На-
родний рух України».

Нині є директором дочір-
нього підприємства інвалідів 
«ЗДРАВНИЦЯ-СЕРВІС». Вису-
нувши Юрія Сербіна, «Народний 
Рух України» планує привернути 
увагу суспільства до проблем 
людей з особливими потребами.

До аутсайдерів передвибор-
чих перегонів можна зарахувати 
самовисуванця Павла Демен-
ського, кандидата від «Бать-
ківщини» Олександра Грицен-
ка, висуванця від «Народного 
контролю» та багаторазового 
учасника виборів Олега Найду, 
та кандидата від партії «Респу-
бліка» Станіслава Под’ячева. 

Суто «технічними кандидата-
ми», які не відзначилися актив-
ною участю в передвиборчих 
перегонах і невідомі широкому 
загалу, є самовисуванці Ро-
берт Арутюнов, Надія Гірче-
ва, Михайло Гладун, Олек-
сандр Гончаров. Не обійшлося 
в Миколаєві і без сумнозвісного 
Дарта Вейдера, що балотуєть-
ся заодно і єдиним кандидатом в 
депутати від «Блоку Дарта Вей-
дера» до Миколаївської міської 
ради.

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

Б



Д А Н І  П О С Т І Й Н О  О Н О В Л Ю Ю Т Ь С Я .  Н А П Е Р Е Д О Д Н І  В И Б О Р І В  У Т О Ч Н Ю Й Т Е  І Н Ф О Р М А Ц І Ю  Н А  C H E S N O . O R G

 Цей інформаційний матеріал не є засобом передвиборної агітації у розумінні положень ст. 54 ЗУ «Про місцеві вибори». Громадський рух  ЧЕСНО не агітує виборців 
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ЯКІ ПАРТІЇ КАНДИДУЮТЬ ЧИННИХ ДЕПУТАТІВ-ПРОГУЛЬНИКІВ ДО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

балотувався  
у 2010 р. від:

балотувався  
у 2010 р. від:

Концевой І.О.

Кантор С.А.Єропунов М.Л. Рижик В.І. Чернов С.К.

Богомаз О.М.Дюмін А.Г. Паламарюк П.М. Дятлов І.С.

Мудрак О.І.

ОБЕРЕЖНО! ПРОГУЛЬНИКИ!

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

місій, не варто кандидувати. Це 
впливатиме на ефективність ро-
боти ради. Проте політичні сили 
не врахували цей критерій під 
час формування списків. Кожен 
очільник списку та партії несе 
персональну відповідальність за 
якість кандидатів до міськради, 
які матимуть доступ до ресурсів 
громади – бюджету, землі та ко-
мунального майна. 

Найзатятіших прогульників 
виборці могли б позбавити ман-
дату. За законом, якщо депутат 
пропустив понад 50% засідань 
сесії чи постійної комісії про-
тягом одного або кількох років 
каденції, його можна позбави-
ти мандату (ст. 37, ЗУ «Про ста-
тус депутатів місцевих рад»).  
ЧЕСНО опитав тих, кого можна 
було б позбавити мандату і хто 
знову йде у міськраду Миколаєва.

Депутат Олег Богомаз, який 
був обраний від «Фронту змін»,  
а зараз кандидується від «Від-
родження», прогулював понад 
50% засідань сесій і комісій з 

2011-го до 2014 р. Він пояснює, 
що  у цей час був у відряджен-
нях. Варто зауважити, що робо-
та – не є поважною причиною 
для відсутності на засіданнях 
ради чи комісії.

Хоча за свою роботу у місце-
вому самоврядуванні депутати 
справді не отримують грошей 
від держави, згідно з законом, 
роботодавець депутата звільняє 
підлеглого на час проведення 
сесій та засідань постійної комі-
сії від виконання своїх обов’язків  
(ст. 32 – Звільнення депутатів міс-
цевої ради від виконання служ-
бових обов’язків для виконання 
депутатських повноважень –  
ЗУ «Про статус депутатів місце-
вих рад»).

Депутат Богомаз перекону-
вав Громадський рух ЧЕСНО, що 
не збирається балотуватися на 
місцевих виборах і пояснював 
своє рішення розчарованістю 
у політичній ситуації: «Моя точ-
ка зору: не заради цього хлопці 
гинули на Майдані, не заради 
цього ми туди їздили. Регіонали 
в Миколаєві зараз по опросах на 
першому місці. Якого біса? Це не 
політика, просто хтось заробляє 

гроші на горі людському. Тому я 
думав піти з політики».

На питання, чому депутат не 
склав мандат, він відповів: «Так я 
ж більше балотуватися не буду».

Ця розмова з депутатом запи-
сана за місяць до виборів. А вже 
через тиждень ЧЕСНО відшукало 
затятого прогульника у списках 
кандидатів до міськради наступ-
ного скликання.

З Сергієм Кантором, якого 
обрали 2010 року від «Рідної Віт- 
чизни» і який зараз іде від  
«Нашого краю» (партії, яку очо-
люють депутати, що голосували 
за диктаторські закони 16 січня 
2014 року)  журналісти ЧЕСНО 
зв’язалися, коли той повертався 
з відрядження. Спочатку він за-
перечував свою відсутність на 
комісіях: «Хто вам таке сказав? 
Я відвідую всі комісії, коли я не у 
службовому відрядженні».

Коли ж народному обранцю 
озвучили реальні цифри його 
прогулів у 2013–2014 роках, він 
почав стверджувати, що якість 
не залежить від кількості: «Це все 
не має значення, все, що треба, 
я знаю та відробляю. А хіба від-
соток відвідування комісій гово-

рить про якість роботи? Якщо 
там сидять базікають. Справа вся 
в тому, що у нас «мєстєчковий» 
політикум. У мене немає часу си-
діти перед камерами піаритись. Я 
дуже зайнята людина, займаюсь 
конкретними справами. А ті, що 
сидять перед камерами й гово-
рять, ну, хай говорять. Важливі 
справи, а не слова.  У нас в бю-
джетній комісії є люди, які ніде не 
працюють. На що вони живуть? 
Зараз вони в мери йдуть. Ось я 
керівник підприємства, у мене за-
вод, мені підпорядкована тисяча 
людей. І я витрачаю мільйони, 
тому що в міському бюджеті нема 
грошей».

«Я вважаю, що більше години 
комісії проводити не можна, тому 
що ми працюємо. Ми же хліб їмо 
не той, який на комісіях заробили, 
ми нічого на них не заробляємо. 
Ми марнуємо власне життя. Про-
дуктивність роботи комісій – 15%, 
та й те я із запасом сказав». Де-
путат Кантор вирішив змарнувати 
ще 5 років свого життя і кандиду-
ється знову.

Координатор Громадського 
руху ЧЕСНО Андрій Круглашов 
пояснює, чому так важливо від-
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відувати комісії: «Саме комісії 
пропрацьовують проекти рішень, 
які у подальшому депутати роз-
глядають на сесіях. Відсутність 
депутатів на комісіях позбавляє їх 
можливості впливати на процес 
підготовки рішень, які можуть су-
перечити інтересам громади. Від-
повідно, відсутній депутат не може 
відстоювати інтереси виборців. 
Іноді комісії можуть не мати квору-
му, аби підтримати навіть потрібні 
громаді проекти рішень».

«Якщо депутати не ходять на 
засідання комісій, а приходять 
лише на сесії, то їх можна порів-
няти зі студентами, які не ходять 
на пари, не працюють протягом 
семестру, а приходять на сесію 
й намагаються хоч якось здати 
свій предмет. Депутати на сесіях 
не пропрацьовують рішень, за які 
голосують», – наголошує Кругла-
шов.

Депутат Олег Мудрак, який 
висувався від «Фронту змін», а 
зараз кандидується від «Відро-
дження», до якого увішли екс-
«регіонали», теж не бачить сенсу 
в роботі комісій: «На засідання 
комісій я не ходив по тим самим 
причинам, що рішення комісій, в 
яких я працював достатньо ак-
тивно перші 2 роки, ні до чого по-
зитивного не призвели і впливу на 
департамент ЖКГ не мали. Голова 
комісії вів погоджувальну політику 
з департаментом ЖКГ і, взагалі, з 
цією гілкою місцевого самовря-
дування. Тому витрачати свій час 
на те, щоб роздувати щоки для 
комісії, яка нічого не вирішує, я не 
вважав за потрібне», – коментує 
Мудрак.

Незважаючи на таку «неефек-
тивність» роботи комісій, Олег Му-
драк поставився з нерозумінням 
до питання, чому він не склав ман-
дат, та знову йде до ради у лавах 
«Відродження».

З детальним аналізом Микола-
ївської міськради можна ознайо-
митися на сайті ЧЕСНО у розділі 
«Регіони».

Авторка: Олена Позняк, 
журналістка Громадського 
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