
Територія 20,9 тис. км2

Щільність населення 64 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1324,6 тис. осіб

міське 732,3 тис. осіб

сільське 592,3 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Черкаси 291 тис. осіб

Кількість районів 22

кількість сільських районів 20

кількість районів у містах 2

Кількість міст 16

в т.ч. обласного підпорядкування 6

Кількість селищ міського типу 15

Кількість сільських населених 
пунктів

824

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

855

ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Варич Сергій, 
Айвазовська Ольга

Черкаське представництво 
Громадянської мережі ОПОРА
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ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО  
У ВЛАДІ

За результатами виборів 2006 р. найбільшу під-
тримку виборців на Черкащині здобув Блок Юлії 
Тимошенко. У переважній більшості місцевих рад ця 
політична сила сформувала великі фракції та отри-
мала можливість впливати на прийняття політичних 
та економічних рішень. Водночас основні повнова-
ження у виконавчій владі області були зосередженні 
у представників «Народного союзу “Наша Україна”». 
Українська Народна Партія хоч і не потрапила до об-
ласної ради, не добравши до прохідного бар’єру 
0,2 %, все ж мала значне представництво у виконав-
чих структурах на рівні районів. Представники УНП 

ВЛАДА І ПОЛІТИКА
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Мал. 1.
Кількісний склад депутатських 

груп та фракцій у Черкаській 
обласній раді.  

очолювали 9 районних держадміністрацій: Монасте-
рищенський, Городищенський, Черкаський, Христи-
нівський, Маньківський, Тальнівський, Корсунь-Шев-
ченківський, Смілянський та Канівський райони.

Варто зазначити, що на відміну від обласної ради 
минулого скликання, де від кожного району обира-
лися три депутати, зараз не всі райони мають своїх 
представників в облраді. Так, в Уманському районі 
мешкають 3 депутати, у Золотоніському — 2, одним 
депутатом представлені Христинівський, Канівсь-
кий, Смілянський, Монастерищенський, Кам’янсь-
кий, Шполянський, Черкаський, Чорнобаївський, 
Тальнівський, Городищенський, Жашківський райони 
та місто Ватутіно. У Маньківському, Катеринопільсь-
кому, Звенигородському, Лисянському, Корсунсь-
кому, Драбівському та Чигиринському районах де-
путати обласної ради не проживають. Проте обласна 
рада прийняла рішення про закріплення кожного 
депутата за територіальним округом, що частково 
компенсує відрив народних обранців від власних ви-
борців.

Результати виборів 2006 р.
Керівні посади у постійних депутатських комісіях 

було розподілено таким чином: 

Блок Юлії Тимошенко
1) Комісія з питань житлово-комунального госпо-

дарства та паливно-енергетичного комплексу.
2) Комісія з питань агропромислового комплексу, 

соціального розвитку села та земельних відно-
син.

3) Комісія з питань охорони здоров’я, материнства 
та дитинства.

4) Комісія з питань екології, природокористування, 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

5) Комісія з питань приватизації, власності, підпри-
ємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.

6) Комісія з питань правової політики, законності і 
правопорядку.

«Народний союз “Наша Україна”»
1) Комісія з питань регламенту, депутатської етики 

та місцевого самоврядування.
2) Комісія з питань планування, бюджету і фінансів.
3) Комісія з питань праці та соціального захисту на-

селення.

Соціалістична партія України
1) Комісія з питань роботи галузей народного гос-

подарства.
2) Комісія з питань освіти, науки, культури, духо-

вності, молодіжної політики та спорту.

Склад Черкаської міської ради зразка 2006 р. був 
специфічним, зважаючи на результати голосування. 
Отримавши переконливу перемогу, Блок Юлії Тимо-
шенко здобув реальний шанс об’єднати навколо 
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Мал. 2.
Кількісний склад депутатських 

груп та фракцій у Черкаській 
міській раді.  
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себе стійку депутатську більшість, узгодити спільний 
план дій та розпочати реформування міського госпо-
дарства.

Варто зазначити, що на початку каденції біль-
шість політичних сил Черкаської міської ради не були 
заідеологізованими, а акцентували свою увагу на 
власних місцевих інтересах. Це стало передумовою 
для формування якнайширшої коаліції, що не було 
реалізовано. Перманентна конфліктна ситуація ви-
никла всередині фракції БЮТ. Під час виборчих пере-
гонів представники Блоку Юлії Тимошенко, які не ба-
лотувалися на посаду Черкаського міського голови, 
брали активну участь у знятті кандидатури Анатолія 
Волошина (на той час — чинного міського голови) 
та сприяли невизнанню результатів виборів, на яких 
переконливу перемогу здобув Валерій Пащенко. У 
результаті місто Черкаси залишилося без міського 
голови, навколо якого повинна була формуватися 
депутатська коаліція. 

Враховуючи, що БЮТ мав найвищий електо-
ральний рейтинг, кандидат у мери від цієї політичної 
сили отримав реальний шанс на перемогу, форму-
вання стійкої депутатської більшості та стабільну 
підтримку реалізації програми реформ на п’яти-
річний термін. Цю можливість не було реалізовано. 
Склад фракції БЮТ було сформовано з двох груп: 
підприємця Сергія Одарича та депутатів, наближе-
них до політика Володимира Олійника (екс-мер Чер-
кас, депутат Верховної Ради V скликання). Кожна з 
цих груп лобіювала свого представника на посаду 
міського голови — відповідно Сергія Одарича та 
давнього соратника Володимира Олійника — Ана-
толія Каленчука. Отримавши посаду секретаря місь-
кої ради, група Володимира Олійника відмовилася 
підтримувати на виборах міського голови Сергія 
Одарича та висунула свого представника — Анато-
лія Каленчука. Цей політичний конфлікт спричинив 
жорстоке протистояння, наслідком якого стали дві 
виборчі кампанії та фактичний розкол фракції блоку 
Юлії Тимошенко. Після перемоги новий черкаський 
міський голова Сергій Одарич створив власну фрак-
цію «Справедливість», до якої перейшла частина де-
путатів із БЮТ. 

Керівництво у депутатських комісіях Черкаської 
міської ради було розподілено таким чином: 

Блок Юлії Тимошенко
1) Комісія з питань транспорту, зв’язку, інформацій-

них технологій, підприємництва та торгівлі.
2) Комісія з питань освіти і науки, культури, сім’ї, мо-

лоді, фізкультури та спорту.
3) Комісія з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та реклами.

Блок «Наша Україна»
1) Комісія з питань екології та охорони навко-

лишнього середовища.
2) Комісія з питань охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, соціального захисту.

Соціалістична партія України
1) Комісія з питань стратегічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та регуляторної політики.

Фракція «Справедливість»
1) Комісія з питань комунальної власності та жит-

лово-комунального господарства.

Партія «Реформи та Порядок»
1) Комісія з питань промисловості, зовнішньоеко-

номічної діяльності та інвестицій.

Комуністична партія України
1) Комісія з питань місцевого самоврядування, 

етики, регламенту, законності та правопорядку.

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД 

Окреслюючи баланс влади між черкаським місь-
ким головою та міською радою, необхідно врахувати 
два ключові фактори:

• Сергій Одарич не має стійкої депутатської біль-
шості, на яку він міг би опиратися на шляху реа-
лізації запланованих реформ;

• міському голові доводиться працювати узго-
джено з заступниками і виконкомом, обраними 
під керівництвом секретаря міської ради Анато-
лія Каленчука.

Протягом року у Черкаській міській раді спостері-
галися перманентні ситуативні альянси між різними 
політичними силами, які розпадалися після задово-
лення спільних інтересів. Яскравим прикладом є ряд 
голосувань щодо виділення в оренду земельних ді-
лянок.

З огляду на низку перманентних конфліктів між 
окремими депутатами, політичними силами в раді 
виникають сумніви щодо ефективної реалізації за-
планованих реформ, а ситуація, що склалася, ство-
рює загрозу не тільки реалізації реформ, але й по-
точному ефективному функціонуванню міського гос-
подарства.

На обласному рівні баланс влад є значно стабіль-
нішим та прогнозованішим. У переважній більшості 
випадків ініціативи обласної державної адміністра-
ції знаходять підтримку серед депутатів. Наслідком 
стабільної політичної ситуації є створення «демокра-
тичної коаліції» на рівні обласної ради, до якої уві-
йшли фракції «Нашої України», БЮТ та Соціалістич-
ної партії. Незважаючи на непрогнозовано низький 
відсоток, який отримала «Наша Україна» на виборах 
2006 р., її лідер Олександр Черевко, намагаючись 
зберегти контроль над процесом прийняттям рішень 
в обласній владі, пропонував на посаду голови об-
ласної ради свого однопартійця Віктора Павліченка. 
Всередині БЮТ щодо цієї посади також не було од-
ностайності: 

Володимир Гресь, якого підтримували голова 
фракції БЮТ в обласній раді Любов Майборода та 
депутат ВРУ (на той час) Микола Томенко;  та Воло-
димир Шабанов, якого підтримував депутат ВРУ 
Володимир Олійник. 

Результатом політичних компромісів стало об-
рання головою Черкаської обласної ради Володи-
мира Греся, який заявив, що працюватиме на кон-
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солідацію всіх політичних сил та на єдину партію — 
партію усіх черкащан. НС «Наша Україна» та СПУ 
отримали посади заступників — ними стали Віктор 
Павліченко та Михайло Марценюк.

Рівень порозуміння та співпраці між головою ОДА, 
головою Черкаської обласної ради та депутатським 
корпусом є високим. Хоча це не заважає депутатам 
висловлювати власну позицію та гостро критикувати 
дії виконавчої гілки влади на обласному рівні. Разом 
з тим, значна кількість депутатів Черкаської обласної 
ради вважає, що для більш ефективної роботи сут-
тєві виконавчі повноваження необхідно передати ви-
конкому обласної ради. 

Суттєвим досягненням і обласної, і міської влади 
можна вважати те, що вперше за останні дванадцять 
років між містом та областю відсутнє традиційне для 
Черкаського регіону протистояння, а між міським го-
ловою та головою обласної державної адміністрації 
немає особистого конфлікту. 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  
«ЦЕНТР — РЕГІОН»

Загалом протягом останнього року взаємовід-
носини «Київ — Черкаський регіон» складалися за 
діловим принципом. Протягом 2006 р. не виникало 
публічних конфліктів центральної та регіональної ви-
конавчих влад. Враховуючи те, що голова Черкаської 
обласної державної адміністрації Олександр Черевко 
є членом «Народного союзу “Наша Україна”» та по-
слідовним прихильником Президента, відсутність 
значних конфліктів з урядом, який очолюють пред-
ставники ПРУ, можна оцінити позитивно. Показовим 
щодо цього є коментар Олександра Черевка газеті 
«Прес-центр» щодо переходу НСНУ в опозицію до 
уряду: «…В політичному плані я підтримую рішення 
партії. Інша річ, що я, як губернатор, щоденно співп-
рацюю з кожним із міністерств і виконую доручення 
уряду. Держава може відбутися тільки через єдність. 
Не може бути в державі два центри управління. Ви-
клик часу можна подолати тільки досягнувши полі-
тичної стабільності…» 

Вагомим фактором, який потрібно врахувати, ха-
рактеризуючи рівень взаємовідносин Черкаської об-
ласті з центром, є особисті дружні стосунки губерна-
тора Черкащини Олександра Черевка з Президентом 
України Віктором Ющенком. Багато ініціатив губер-
натора Черкащини знаходять підтримку центральної 
влади через прямий контакт з Президентом. Яскра-
вим результатом такої підтримки у 2006 р. стало дер-
жавне фінансування програми «Золота підкова Чер-
кащини» на загальну суму 100 млн грн.

Із депутатів Верховної ради України, які беруть 
активну участь у суспільно-політичному житті Чер-
каської області, можна зазначити таких:

Олексій Малиновський — голова обласної 
організації Соціалістичної партії України. Олек-
сій Малиновський приділяє значну увагу поточним 
регіональним подіям. Бере активну участь у пар-
тійному житті регіону, частіше порівняно з іншими 
депутатами ВРУ відвідує Черкаську область і про-

водить соціальну роботу в м. Черкаси та районах 
області.

Володимир Олійник — член Блоку Юлії Тимо-
шенко. Цей політик протягом року відзначився 
активною участю у формуванні владної вертикалі в 
Черкаській області. Багато його соратників стали де-
путатами різних рівнів: обласної, районних та міських 
рад. Володимир Олійник брав безпосередню участь 
у систематизації та організації їхньої роботи, а також 
в обговоренні місцевих політичних питань. Найак-
тивнішу участь Володимир Олійник брав у процесах 
формування влади на рівні міської ради Черкас, Со-
снівського і Придніпровського районів міста. Під час 
виборів міського голови Володимир Олійник був го-
ловним ідеологом мерської виборчої кампанії Ана-
толія Каленчука. Неодноразово звинувачувався опо-
нентами у причетності до зриву виборів Черкаського 
міського голови. 

Микола Томенко — Блок Юлії Тимошенко. 
Микола Володимирович родом із Чорнобаївського 
району Черкаської області, протягом депутатства 
зберігав тісний зв’язок з областю та районом. Ми-
кола Томенко є одним із ініціаторів висування депу-
тата облради від БЮТ Володимира Греся на посаду 
голови Черкаської обласної ради.

Богдан Губський — Блок Юлії Тимошенко. 
Депутат ВР IV скликання від мажоритарного округу 
Черкащини, депутат V скликання. Богдан Губський 
активно впливає на політичні та економічні процеси 
в області, координує роботу депутатів-бютівців у 
частині місцевих рад. Звинувачувався опонентами 
в участі у процесі прийняття рішень щодо виділення 
земельних ділянок, зокрема в місті Черкаси.

Ігор Єресько — Блок Юлії Тимошенко. Депутат 
Верховної Ради України. Керівник обласної організа-
ції партії «Батьківщина». Головним напрямом діяль-
ності Ігоря Єреська є розбудова партії та внутрішньо-
партійна робота.

Сергій Пачесюк — член Партії регіонів. До 
виборів працював на посаді голови правління  
ВАТ «Черкаське АТП 17127». Після обрання депута-
том ВРУ Сергій Никонович сконцентрував свою увагу 
на роботі з місцевими партійними організаціями і 
брав активну участь у вирішенні внутрішньопартійних 
конфліктів.

Наталія Горбенко — член Партії регіонів. 
До 2006 р. — відомий підприємець, директор  
АТ «Вайсе». Стала депутатом Верховної Ради, до 
того активно працювала на посаді керівника фракції 
Партії регіонів в обласній раді. 

Говорячи про депутатів Верховної Ради, які впли-
вали на політичні процеси Черкащини, не можна не 
згадати покійного депутата ВРУ від «Народного со-
юзу “Наша Україна”» Юрія Оробця. Юрій Миколайо-
вич був головою слідчої комісії з розслідування зриву 
виборів Черкаського міського голови. Незважаючи 
на його трагічну смерть, він встиг багато зробити для 
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того, щоб демократичні вибори міського голови все-
таки відбулися.

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

На сьогоднішній день на Черкащині впливові 
групи у політичній еліті формуються навколо потуж-
них регіональних лідерів та мають чітке партійне за-
барвлення.

«Народний союз “Наша Україна”»
Група впливу формується навколо губернатора 

Олександра Черевка, який є жорстким лідером, та 
завдяки дружнім зв’язкам з Віктором Ющенком по-
вністю контролює ситуацію в обласному осередку 
НСНУ. Найбільш впливовими членами команди Олек-
сандра Черевка є заступник голови облради Віктор 
Павліченко, голова обласної державної податкової 
адміністрації та керівник фракції НСНУ в облраді Юрій 
Ткаченко та депутат-підприємець Олег Гросман.

Блок Юлії Тимошенко
У БЮТі можна виокремити три потужні групи 

впливу, кожна з яких має тісні стосунки з конкрет-
ними політиками національного рівня.

Група Володимира Греся та Любові 
Майбороди

Голова обласної ради Володимир Гресь та керів-
ник фракції в обласній раді Любов Майборода тісно 
співпрацюють з депутатом ВР Миколою Томенком.

Група Володимира Олійника
До найближчих соратників народного депутата 

Володимира Олійника можна віднести депутата обл-
ради, заступника черкаського міського голови Во-
лодимира Шабанова, депутата облради Станіслава 
Овчаренка та заступника керівника фракції БЮТ в 
обласній раді Михайла Мушієка.

Група Богдана Губського та Ігоря Єреська
До групи впливу цих нардепів належать пере-

важно депутати-підприємці та керівники партійних 
осередків БЮТ. До цієї групи тяжіє і керівник фракції 
БЮТ у Черкаській міській раді Валерій Вишиваний.

Партія регіонів
У Партії регіонів виділяються дві групи регіо-

нальної еліти, які формуються навколо народних 
депутатів Сергія Пачесюка та Наталії Горбенко. До 
впливових регіоналів можна віднести заступника 
Черкаського міського голови Миколу Стрижака 
та керівника Черкаської міської організації ПРУ 
Віктора Горкуна.

Народна партія
До цієї групи входять представники черкаської 

еліти, які в минулому мали дуже значний вплив у ре-
гіоні, але після останніх виборів суттєво здали свої 
позиції. Лідерами цієї команди є народний депутат 
IV скликання та екс-керівник ВАТ «АЗОТ» Борис Рай-
ков, керівник фракції блоку Литвина в обласній раді 

Сергій Терещук, екс-губернатор Черкаської області 
Володимир Лук’янець. 

Окремо варто акцентувати увагу на політичній ко-
манді Черкаського міського голови Сергія Одарича. 
Провідну роль у цій команді відіграють депутати та 
посадовці, пов’язані спільним бізнесом Сергія Ода-
рича та Михайла Бродського: Олег Ліходькін, Андрій 
Дзюба, Василь Миколенко та Андрій Савчук.

Характерною рисою змін політичних еліт на Чер-
кащині є прихід до місцевих рад великої кількості де-
путатів-підприємців, зміна складу місцевих рад за-
галом. Технології бізнес-управління перенесено на 
політичну ниву, що сприяє зростанню корупції, особ-
ливо щодо рішень по землевідведеннях. 

Згідно з дослідженням Центру інформаційних 
технологій «Гермес», в середньому по області у 
складі місцевих рад залишилося менше п’ятої час-
тини депутатів попереднього скликання. Відповідно 
нові обранці перший рік каденції змушені пройти 
адаптаційний період, що вплинуло на якість та опе-
ративність прийняття рішень. Так, наприклад, міська 
рада Черкас найпізніше затвердила бюджет на  
2007 р. порівняно з іншими обласними центрами 
України — 8 лютого 2007 р. 

Методи узгодження інтересів між елітами зали-
шилися переважно тими ж, що у дипкорпусу мину-
лої каденції, з тією відмінністю, що партійна струк-
туризація спростила переговорний процес, який 
делеговано лідерам фракцій та груп. Якісних змін 
у публічності цих процесів за останній рік немає. 
Якщо порівнювати механізми вирішення гострих 
питань і узгодження політичних інтересів, приміром 
в обласній і міській раді Черкас, то слід зазначити, 
що між фракціями, керівництвом обласної ради і 
керівництвом облдержадміністрації такі механізми 
відпрацьовані краще і діють ефективніше. Міська 
рада Черкас відрізняється високою нестабільністю 
та схильністю депутатів до перегляду досягнутих 
домовленостей. 

Аналізуючи кількісні та якісні зміни у складі місце-
вих рад Черкащини, можна зробити висновок, що 
нової регіональної еліти в результаті виборів 2006 р. 
сформовано не було — відбулося злиття частини біз-
несової еліти з елітою політичною. 

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

Політичний процес передбачає відкриту диску-
сію щодо прийняття управлінських та економічних 
рішень. Згідно з демократичними стандартами така 
дискусія повинна відбуватися не лише між владою і 
опозицією, але й всередині опозиційної команди і ко-
аліції влади. Аналізуючи такі процеси у місті Черкаси 
і обласній владі, було виокремлено ряд знакових для 
цієї теми подій, що відбулися на рівні регіональної 
політики протягом 2006 — початку 2007 р.

Незважаючи на формування антикризової коаліції 
у Верховній Раді, Соціалістична фракція в Черкаській 
обласні раді ще тривалий час успішно продовжувала 
співпрацювати із БЮТ та «Нашою Україною». Хоча 
спостерігачам та учасникам політичного процесу 
було зрозумілим, що політичний дрейф черкаських 
соціалістів у бік Партії регіонів — питання часу. Попри 
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деякі конфлікти, які виникали переважно в економіч-
ній площині, БЮТ та «Наша Україна» вдало тримали 
владний фронт проти опозиційних депутатів із Партії 
регіонів. Визначальним фактором стабільності є не 
тільки спільність політичних поглядів. Суттєвим є той 
факт, що ці політичні сили в обласній владі є рівно-
великими та взаємозалежними. Відмінним є аналіз 
коаліційного та партнерського «помаранчевого» бу-
дівництва великих політичних партій з «рівномалень-
кими» партнерами. Так, у 2006 р. «Наша Україна» ак-
тивно продовжила наступ на своїх союзників з УНП. 
Власне, ці процеси в Черкаській області почалися ще 
2005 р. Треба зазначити, що після президентських 
виборів новопризначений губернатор задекларував 
політичне партнерство з «помаранчевими» партіями, 
зокрема із обласною організацією УНП. Представ-
ники Української народної партії очолили 9 районних 
адміністрацій області та отримали посади першого 
заступника губернатора і начальників управлінь 
освіти та сім’ї, молоді, фізкультури і спорту. Згодом 
керівництво області запропонувало представникам 
УНП добровільно піти з обійманих посад. Важливим 
фактором є відсутність об’єктивних аргументів щодо 
незадовільної роботи цих керівників. Наприклад, 
райони, очолювані представниками УНП, за показ-
никами розвитку, які були затверджені самою ж обл-
держадміністрацією, не займали останніх позицій. 
Заступник губернатора Дмитро Лисун та керівники 
Монастирищенського, Городищенського і Христи-
нівського районів, не бажаючи конфліктувати з вла-
дою, пішли добровільно. А от керівника Черкаського 
району (за показниками — одного з найкращих в об-
ласті) Миколу Котка, який принципово не погодився 
на таку пропозицію, звільнили. Формальною підста-
вою стала бездіяльність Миколи Котка у вирішенні 
проблеми розмиву берегової лінії Дніпра в с. Со-
кирно. Цікавим є той факт, що невдовзі після звіль-
нення Миколи Котка на вирішення цього питання 
до бюджету надійшла восьмимільйонна субвенція, 
отримана завдяки роботі М. Котка. Керівникам Мань-
ківського, Тальнівського, Корсунь-Шевченківсього, 
Канівського районів, а також начальникам управлінь 
освіти та сім’ї, молоді фізкультури та спорту продо-
вжили натякати на заяви про звільнення. Після при-
значення Прем’єр-Міністром Віктора Януковича та 
втрати нашоукраїнцями значних важелів впливу на 
кадрові призначення, керівництво обласної органі-
зації НСНУ почало шукати партнерів за принципом 
«партнерство з «рівномалими» союзниками наба-
гато ближче, ніж співпраця із рівновеликими регіона-
лами».

У контексті аналізу рівня внутрішньопартійної 
демократії показовими є процеси, що відбувалися 
в обласній організації Партії регіонів. Так, у вересні 
2006 р. народний депутат та керівник Черкаської 
обласної організації Партії регіонів Сергій Пачесюк 
ініціював партійну конференцію, на якій разом із 
деякими соратниками було виключено з партії ке-
рівника фракції Партії регіонів в обласній раді На-
талію Горбенко. Підставами для виключення стало 
систематичне порушення партійної дисципліни. «Це 
розправа Пачесюка над людьми, які мають власну 
думку і вміють працювати краще за тих політиків, які 
випадково потрапили до парламенту», — пояснила 

свою позицію Наталія Горбенко. Конфлікт почав на-
бирати значного масштабу, коли в нього втрутилося 
керівництво партії. Керівники партії зуміли навести 
обом конфліктуючим сторонам аргументи, які при-
пинили винесення внутрішньопартійних суперечок 
на громадський осуд. У результаті Наталія Горбенко у 
зв’язку з кадровою ротацією стала народним депута-
том України та влилася у фракцію Партії регіонів. 

Одним із найцікавіших прикладів внутрішньо-
партійної демократії є процеси, які відбувалися в 
Черкаській міській організації Соціалістичної партії 
України навколо місцевих виборів. Керівники облас-
ної організації СПУ переглянули виборчі списки Чер-
каської міської та Соснівської і Придніпровської ра-
йонних організацій та рішенням обласної конферен-
ції замінили ряд кандидатів. Внаслідок чого партійці, 
які багато років працювали над створенням позитив-
ного іміджу партії, були винесені за межі прохідної 
частини списку. До прохідної частини не потрапили і 
соціалісти місцевого рівня, депутати-мажоритарники 
Петро Терещенко та Світлана Слодзік. Натомість у 
чільній частині списку з’явилися нові обличчя, пред-
ставники бізнесу. Вже після виборів з’ясувалося, що 
голосів, які було віддано за соціалістів для отримання 
депутатського мандату, вистачило не всім, хто на це 
розраховував. Як наслідок, Сергій Хомутов, один із 
небагатьох рядових соціалістів, який йшов під № 2 у 
списку кандидатів, за рішенням однопартійців добро-
вільно відмовився від депутатського мандату. 

Загалом діяльність політичних сил у Черкаській 
міській раді є наочним прикладом внутрішньопар-
тійної демократії та ідеологічного позиціонування. 
Окремого політологічного дослідження заслуговує 
створення фракції СПУ та партії ПРП. Поєднати по-
літичну та економічну площини, соціалістичну та лі-
беральну моделі розвитку досить складно. 

Розкол фракції БЮТ у міській раді став джерелом 
перманентних політичних конфліктів та спричинив 
ситуацію, коли політичні групи можуть об’єднува-
тися тільки ситуативно і «проти когось», та ускладнив 
можливість стійкого політичного об’єднання навколо 
стратегічного плану дій.

Показовим в аналізі відносин «влада і опозиція» є 
опитування, проведене Центром інформаційних тех-
нологій «Гермес». 

Порівняння результатів опитування щодо облас-
ної та міської влади демонструє, що на обласному 
рівні ситуація із позиціонуванням політичних сил ви-
борцям в цілому зрозуміла, на відміну від Черкаської 
міської ради, щодо якої в суспільстві немає чіткого 
розуміння, яка з політичних сил — влада, а яка — опо-
зиція, і хто за що відповідає. 
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Які політичні сили Ви вважаєте «владою», 
а які «опозицією» на рівні Черкаської області?
опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років 

(Центр інформаційних технологій «Гермес»))

�������

�
�

��
��

�
��

��
��

��
��

�

���

��
��

��
�
��

��
��

��
��

�

���

�
��

��
�

��
��
��

��

��

��
��

��
�
�

�

��

��
�

�

��

�
�

��
�

�
��

��
��

��
��
��

��

���

�
�
�

��

�
��

��
�

��
��
��

��

���

�
�
�

��

��
�

�

��

����������

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НА ЯКИХ 
АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ ВЛАДА 

Серед проблем, яким обласна влада приділяла 
особливу увагу, можна виділити розвиток туризму, 
покращення медичного обслуговування, особливо 
в районних центрах області, та житлово-комунальне 
господарство. Найбільш результативними виявились 
такі програми:

• Програма «Золота підкова Черкащини». У ході ре-
алізації програми заплановано відкриття турис-
тичних маршрутів для відвідування об’єктів, що 
мають особливу культурну та історичну цінність 
(Тараща — Косяківка — Шушківка — Порадівка — 
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Які політичні сили Ви вважаєте «владою»,
а які «опозицією» на місцевому рівні?

(опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років 
(Центр інформаційних технологій «Гермес»))

Боярка — Лисянка — Почапинці — Моринці — 
Будище — Шевченкове — Майданівка — Яблу-
нівка — Єрки — Чигирин — Канів), створення су-
часної туристичної інфраструктури; проведення 
комплексних наукових досліджень, виготовлення 
проектно-кошторисної документації на прове-
дення робіт із реставрації та музеєфікації пам’я-
ток, упорядкування їхньої території. Ідею про-
грами підтримав особисто Президент. З держбю-
джету на виконання першого етапу 2006 р. було 
виділено понад 90 млн грн. Саме цей напрям 
діяльності був найбільше розкритикований опо-
нентами Олександра Черевка та громадськістю 
у зв’язку з непрозорим принципом використання 
коштів.
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• Іншим досягненням обласної влади, на яке варто 
звернути увагу, стала реалізація програми, зав-
дяки якій було відремонтовано низку районних лі-
карень. Будівництву Черкаської обласної дитячої 
лікарні було приділено увагу Олександром Черев-
ком, Президентом України Віктором Ющенком, 
який, звернувшись до Прем’єр-Міністра Віктора 
Януковича, вимагав забезпечити фінансування 
на проведення будівельних робіт. Черкаська об-
ласть має один із найвищих показників захворю-
вань — 23 683 на 10 тисяч населення дитячого 
віку.

• Протягом 2006 р. родинам вчителів області ви-
ділено 100 житлових приміщень, що становить 
8,7 % від потреби. Цей показник є одним із най-
вищих по Україні.

Ініціативи, які реалізовував міський голова Чер-
кас Сергій Одарич:

• Реформування менеджменту житлово-комуналь-
ного сектору та комунальних підприємств.

• Запровадження щомісячних побудинкових звітів 
РЕУ.

• Розробка програми тепло- і водозбереження та 
співпраця в цьому напрямі з Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку.

• Демонтаж незаконних гральних автоматів.
• Запровадження плати за позашкільну освіту з 

метою жорсткого контролю за надходженням ко-
штів.

• Зниження комунальних тарифів у півтора рази.
• Запровадження системи аукціонів при виділенні 

землі. 

Перші чотири ініціативи успішно втілюються і вже 
дають результати. Підписано угоду про співпрацю з 
ЄБРР, на черзі — програма теплозбереження.

На рішення про запровадження платної поза-
шкільної освіти було накладено прокурорський про-
тест з метою запобігання приховування коштів від 
міського бюджету. 

Найбільш непродуманим кроком міської влади є 
зниження комунальних тарифів. Рішення було при-
йнято за пропозицією Юлії Тимошенко і мало суто 
політичні мотиви. Не було проведено громадських 
слухань, внесено відповідних змін у міський бюджет, 
не було обґрунтовано принципу формування нового 
тарифу. Як наслідок — сьогодні місто Черкаси має 
низку судових тарифних позовів та необхідність пе-
регляду тарифів.

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

Варто зазначити, що відкритість, яку демонструє 
влада, є переважно декларативною, особливо на об-
ласному рівні. Незадоволення викликають традиції 
непублічного обговорення та прийняття кадрових 
рішень, непрозорим є і політичний процес. При-
кладом є обрання заступника голови обласної ради 
соціаліста Юрія В’язмітінова. Призначення одного 
соціаліста замість іншого (Михайла Марценюка) ви-
кликало підозри щодо застосування фінансових ар-
гументів. Після цього Юрій В’язмітінов заявив, що на 
нього в пресі готується хвиля компромату, і пообіцяв: 
«Моя реакция будет жестокой…»

На місцевому рівні відкритість є менш деклара-
тивною. Після обрання нового мера, Сергія Одарича, 
кількість публічних заходів — інтерв’ю, прес-конфе-
ренцій, відкритих нарад та діалогу у прямому ефірі — 
значно зросла. Не поступаються новому чільнику 
міста і його підлеглі: завдяки телестудії «Антенна 
плюс» мешканці міста Черкаси мають можливість ре-
гулярно спілкуватися у прямому ефірі з чиновниками. 
Значним недоліком у питанні відкритості міської 
влади є відсутність громадських слухань. Особливо 
гостро це питання стояло при обговоренні проекту 
міського бюджету (що передбачено бюджетним ко-
дексом) та при підготовці рішення щодо зниження 
тарифів. 

КОРУПЦІЯ

Черкащани досить жорстко оцінюють рівень ко-
рупції серед чиновників, які представляють різні 
органи влади. Втім, протягом 2006 р. жодної резо-
нансної справи щодо боротьби з корупцією, яка б за-
кінчилася покаранням винного чиновника середньої 
чи вищої ланки, не було. Випадки кримінального пе-
реслідування управлінців нижчого рівня є поодино-
кими. 

Першоджерелом політичної корупції є система 
продажу місць у виборчих списках партій. Ніхто із 
представників місцевих партійних організацій, які 
пройшли у владу (окрім, можливо, комуністів), аргу-
ментовано не можуть заперечити цієї тези. Логічним 
наслідком приходу до ради депутата, який «інвесту-
вав» у свій мандат, є прагнення повернути кошти та 
примножити їх. Це відбувається під час виділення 
земельних ділянок у Черкаській міській раді. Відомо, 
що за землевідведення у центрі міста під торговель-
ний центр депутатам попередньої каденції підпри-
ємці пропонували 100 тис. дол. США. Втім, лікарі та 
вчителі, які на той час становили значну частину деп-
корпусу, заявили, що ніколи не погодяться з тим, щоб 
на місці скверу і фонтану було побудовано черговий 
супермаркет. Розгляд цього проекту новим складом 
депутатів, де лікарів і вчителів змінили підприємці, 
відбувся миттєво. 

Аналогічні приклади непоодинокі і в обласній раді. 
Досить довго серед депутатів точилася дискусія нав-
коло дозволу на розміщення в Смілянському районі 
перспективного крохмало-патокового виробництва. 
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Іншим прикладом є засідання другої сесії облради та 
розгляд питання щодо виділення земельної ділянки 
у межах Геронимівської сільради під дочірнє підпри-
ємство ЛуАЗу, яке здобуло тільки 38 голосів за необ-
хідних 39-ти (50 % голосів від загальної кількості де-
путатського корпусу плюс один голос). Питання, яке 
лобіював голова Черкаської облдержадміністрації, 
депутат облради Олександр Черевко, викликало чис-
ленні зауваження і заперечення з боку частини фрак-
ції БЮТ. Противники виділення земельної ділянки ар-
гументували свою незгоду тим, що вона належить до 
земель сільськогосподарського призначення (рілля). 
Багато питань щодо корупції викликає і освоєння кош-
тів програми «Золота підкова Черкащини». Принаймі 
факти, встановлені перевіркою КРУ, вимагають від 
влади публічних пояснень.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Найпоказовішим прикладом роботи системи 
правосуддя у Черкаській області є низка судових 
процесів щодо виборів Черкаського міського голови. 
Під час гострої політичної боротьби проявилися хиби 
місцевого судочинства. Серед найрезонансніших 
фактів є такі: суд визнав підкупом та зняв з виборів 
лідера мерських перегонів Анатолія Волошина за те, 
що колегіальний орган — виконавчий комітет Чер-
каської міської ради — прийняв рішення запрова-
дити пільги на проїзд студентам та учням у міському 
транспорті. Кошти на це були передбачені в бюджеті, 
за який проголосувала міська рада ще задовго до 
виборів. Після того, як у місті Черкаси двічі було зі-
рвано вибори міського голови, не було доведено до 
логічного кінця жодної справи щодо виборчих мані-
пуляцій. 

ВИСНОВКИ

Загалом протягом минулого року політичні про-
цеси на Черкащині набули нових рис, що зумовлено 
пропорційною виборчою системою. Покращилася 
політична структуризація дипкорпусів у радах, ви-
борці отримали змогу відслідкувати та оцінити відпо-
відальність політичних сил за дії їхніх представників 
у радах різних рівнів. Варто зазначити суттєве по-

гіршення зв’язку депутатів безпосередньо із вибор-
цями. Підприємці, які становлять значну кількість у 
депкорпусах рад різних рівнів, додали прагматизму 
в дії цих представницьких органів, водночас це 
сприяло комерціалізації у розгляді майже усіх питань 
та зростанню рівня корупції.
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ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ

З усіх зареєстрованих на Черкащині недержав-
них громадських організацій лише невелика частина 
є діючими. Ще менша частина проводить свою ді-
яльність у сфері громадсько-політичного життя. За-
галом вплив місцевих громадських організацій на 
прийняття владних і політичних рішень на Черкащині 
дуже незначний. Серед причин можна назвати такі: 

1. Громадські організації не мають великих людсь-
ких, матеріальних, а головне інформаційних 
ресурсів для ефективного тиску на владу та по-
літиків. 

2. Рівень впливу і ефективної співпраці з НУО пе-
редусім залежить від готовності представників 
влади та політичних діячів до публічних процесів 
прийняття рішень та врахування пропозицій гро-
мадськості.

Підрахунок участі керівників у роботі круглих сто-
лів, підтримці проектів та ініціатив громадських орга-
нізацій свідчить, що рівень позитивного сприйняття 
дій громадських організацій у міської влади набагато 
вищий у порівнянні з обласною. 

Більшість представників політичних сил при кон-
тактах з громадськими організаціями намагаються 
залучити останніх до своєї сфери впливу. Яскравим 
прикладом такого підходу є створення громадських 
рад, участь яких у прийнятті рішень є показовою. Так, 
у місті Черкаси на рівні міської влади діють дві гро-
мадські ради — при виконкомі, на чолі з секретарем 
міської ради Анатолієм Калинчуком, та при міському 
голові Сергію Одаричу. Оскільки між секретарем 
міської ради і мером існує серйозний політичний 
конфлікт, то до першої ради увійшли прихильники 
Анатолія Каленчука, а до другої — прихильники Сер-
гія Одарича.

За результатами опитування черкащан, яке про-
водив Центр інформаційних технологій «Гермес» у 
березні цього року, невелика кількість громадян ре-
ально обізнана з діяльністю громадських організа-
цій.

Чи знаєте Ви про діяльність 
черкаських громадських організацій ?

Не знаю майже нічого 85%

Знаю, але небагато 12%

Знаю непогано 2%

Опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років (Центр 
інформаційних технологій «Гермес»)

Таблиця 1.
Ознайомленість черкащан із діяльністю ГО.

Але наступне опитування доводить, що в сус-
пільстві існує потенційно позитивне сприйняття 
громадських організацій за умови їхньої ефективної 
роботи. 

Чи вважаєте Ви, що громадські організації  
корисні для суспільства ?

Так 67%

Можуть бути корисними, але не 
працюють

31%

Громадські організації не потрібні 2%

Опитано 175 респондентів віком від 16 до 65 років (Центр 
інформаційних технологій «Гермес»)

Таблиця 2.
Ознайомленість черкащан із корисністю ГО

для суспільства.

При аналізі діяльності НУО варто зауважити, що 
велика кількість громадських ініціатив має яскраво 
виражене політичне забарвлення і дуже часто є тех-
нологічною частиною політичних проектів. Найяскра-
вішим прикладом є «Антикримінальний вибір» та «На-
родна самооборона». Проголошені на початку своєї 
діяльності гасла громадської активності, моніторингу 
дій влади, боротьби із корупцією та стороннього гро-
мадського контролю за діями політиків через неве-
ликий термін прогнозовано перетворились у скла-
дову виборчого проекту Юрія Луценка. 

За умови масовості та широкої інформаційно-
пропагандистської роботи такі ініціативи мають не-
гативний вплив. У громадян створюється стійке вра-
ження, що будь-яка громадська активність врешті-
решт спрямована на отримання політичної вигоди 
та не має принципових відмінностей від діяльності 
політичних партій. Наслідком є ускладнення інфор-
маційної роботи НУО з громадянами та пресою.

Щодо умов, які теоретично мали би створюва-
тися владою для розвитку недержавних громадських 
організацій, змушені зазначити, що таких випадків 
вкрай небагато. Позитивним прикладом є Комітет 
у справах сім’ї та молоді черкаського міського ви-
конавчого комітету. Вже кілька років поспіль комітет 
реалізує конкурсну програму соціальних замовлень 
для молодіжних громадських організацій Черкас, фі-
нансування якої щорічно передбачається в бюджеті 
міста. Високий рівень готовності до співпраці та під-
тримки ініціатив НУО демонструє також і Управління у 
справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Черкась-
кої обласної державної адміністрації. Така співпраця 
може сприяти розвитку діючих громадських органі-
зацій і створенню умов для появи нових НУО. 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
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НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ  
ТА ПОДІЇ ЗА УЧАСТЮ НУО

Аналізуючи суспільно-політичні громадські ініці-
ативи, що реалізовувалися на Черкащині у післяви-
борчий період, серед найдієвіших громадських орга-
нізацій можна згадати такі: 

Асоціація недержавних громадських 
організацій (АНГО)

Асоціація працює у сфері розвитку підприємни-
цтва, співпраці бізнесу і влади та впровадження гро-
мадських ініціатив щодо прозорості влади. Очолює 
асоціацію Анатолій Рекун.

Найвідомішим проектом асоціації стала 
громадська ініціатива «Кунсткамера бюрократизму 
і формалізму влади». На першому етапі її реалізації 
асоціація провела опитування «Рейтинг бюрокра-
тизму черкаської влади». За результатами опиту-
вання рейтинг очолили УМВС в Черкаській області, 
Черкаська обласна державна адміністрація, управ-
ління земельних ресурсів та прокуратура. Найменш 
забюрократизованим респонденти назвали Держав-
ний центр стандартизації, метрології та сертифікації. 
Після закінчення проекту організатори планують вру-
чити «переможцям» футболки з написом «Найбіль-
ший бюрократ».

Черкаська обласна організація Комітету 
виборців України

Комітет виборців України — одна з найстарших 
громадських організацій Черкащини. В коло її про-
фесійних інтересів входить не тільки спостереження 
за виборчими процесами, але й моніторинг вико-
нання обраними особами передвиборчих обіцянок. 
Очолює організацію Максим Михлик.

Серед найвагоміших ініціатив Комітету виборців 
варто виділити проведення дослідження виконання 
передвиборчих обіцянок міських голів Умані, Сміли, 
Золотоноші та Черкас, які були обрані в період 
2002-2006 рр. У результаті проекту видано аналі-
тичну збірку «Обіцяне і зроблене», яка надрукована 
накладом 4 000 примірників. Вартий уваги і круглий 
стіл, який було проведено КВУ з метою підведення 
річних підсумків діяльності Черкаської міської ради. 
У ході гострих суперечок опонентів із БЮТ та про-
мерської фракції «Справедливість» новообрані де-
путати дійшли висновку, що єдиним досягненням 
Черкаської міської ради за перший рік роботи стало 
ухвалення бюджету та прийняття рішення надання 
в оренду земельних ділянок тільки через проце-
дуру проведення аукціонів. Гарячі дебати викликав 
оприлюднений КВУ всеукраїнський рейтинг місь-
ких голів, в якому черкаський міський голова Сергій 
Одарич посів призове третє місце. Політичні про-
тивники мера із фракції блоку Юлії Тимошенко від-
мовилися погодитись із такими високими оцінками 
і заявили, що аванси, видані Сергію Одаричу пред-
ставниками КВУ, завищені, і йому ще доведеться 
їх виправдати. Під час проведення круглого столу 
представник Черкаської обласної організації КВУ 
Юрій Сас анонсував проведення інформаційної ак-
ції «Ласкаво просимо поскаржитися», метою якої є 

збирання інформації про неякісне виконання чинов-
никами своїх обов’язків.

Громадянська мережа ОПОРА
Найбільш помітною ініціативою Черкаського пред-

ставництва Громадянської мережі ОПОРА можна від-
значити реалізацію проекту «Перший крок до жит-
лово-комунальної реформи». Метою проекту є на-
працювання механізму активізації громадськості для 
контролю за розвитком житлово-комунального сек-
тору на основі проведення аналізу нормативного за-
безпечення та актуальних суспільних очікувань щодо 
розвитку сектору. У рамках інформаційної кампанії 
проекту Черкаським представництвом ГМ ОПОРА 
було розповсюджено інформаційний бюлетень 
«Точка Опори», який на Черкащині вийшов тиражем 
50 тис. примірників. У результаті проекту планується 
започаткувати прозору процедуру зміни обрахунку 
тарифів на житлово-комунальні послуги. Також пред-
ставники Громадянської мережі ОПОРА беруть участь 
у створенні громадської ради з питань дотримання 
прав людини при УМВС України в Черкаській області.

Коаліція громадських організацій «Молода 
Черкащина»

Коаліція «Молода Черкащина» робить у своїй діяль-
ності акцент на соціально важливих проблемах меш-
канців міста Черкаси. Так, «Молода Черкащина» реалі-
зувала проект «Рух для всіх», який передбачав широку 
кампанію зі збирання коштів для будівництва під’їзних 
пандусів для людей з особливими потребами. В ре-
зультаті реалізації проекту спільно з депутатом Чер-
каської міської ради від фракції «Справедливість» Оль-
гою Швець було розроблено міську програму «Простір 
без бар’єрів». Відповідно до рішення депутатів на реа-
лізацію цієї програми в бюджеті заклали 300 тис. грн. 

Також варта уваги ініціатива коаліції «Молода Чер-
кащина» щодо відкриття дискусійного клубу у форматі 
«Оксфордських дебатів». На таких дебатах представ-
ники коаліції планують організовувати дискусії щодо 
найбільш гострих проблем Черкащини та України.

Центрально-український регіональний 
навчальний центр (ЦУРНЦ)

Центрально-український регіональний навчаль-
ний центр є одним з чотирьох регіональних навчаль-
них центрів (РНЦ) мережі навчальних установ, що ді-
ють в Україні в рамках Програми партнерства громад. 
Центри розташовані у Черкасах, Львові, Донецьку та 
Херсонi. Головними напрямами діяльності центру є 
організація та проведення навчань з муніципального 
розвитку та сприяння встановленню регіональних, 
міжрегіональних та міжнародних зв’язків муніципа-
літетів і самоврядних громад. Директором центру є 
Олена Газізова. Протягом 2006 р. ЦУРНЦ провів се-
рію навчальних семінарів з муніципального розвитку 
за такими напрямами:

• Кадрові питання в органах місцевого самовряду-
вання.

• Маркетинг територій та сучасні методи залучення 
інвестицій для розвитку регіону.

• Управління фінансами в органах місцевого само-
врядування.
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• Нова політика органів місцевого самоврядування 
в управлінні земельними ресурсами.

• Правова база органів місцевого самоврядування: 
сучасні тенденції.

• Актуальні питання житлово-комунального госпо-
дарства та практика їхнього вирішення для малих 
міст.

Крім міста Черкаси фахівці Центрально-українсь-
кого регіонального навчального центру реалізували 
навчальні проекти у містах Боярці, Комсомольську, 
Чернігові та Києві. 

На жаль, загалом громадськість недостатньо зна-
йома з діяльністю ЦУРНЦ. Більш широка інформація 
про діяльність Центрально-українського регіональ-
ного навчального центру дала б змогу суттєво під-
вищити у суспільстві розуміння важливості НУО та 
була б наочним прикладом продуктивної співпраці 
громадських організацій і влади.

Прес-клуб Програми ринкових реформ 
Прес-клуб спеціалізується на проведенні прес-

конференцій та допомагає в якісній організації ін-
формаційного зв’язку місцевих владних структур, 
НУО, представників черкаського політикуму з гро-
мадськістю. За останній рік своєї роботи прес-клуб 
Програми ринкових реформ став своєрідним гро-
мадським прес-центром Черкащини.

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Громадські організації, які вже тривалий час ді-
ють на Черкащині, як правило, намагаються тісно 
співпрацювати зі ЗМІ у своїй поточній роботі. Під-
вищення інформування суспільства щодо діяльності 
громадських організацій, поширення інформації про 
позитивні досягнення НУО, які є корисними суспіль-
ству, повинні стати спільним завданням громадських 
організацій, які працюють у різних сферах. Одним із 
варіантів такої інформаційної роботи може стати за-
снування громадської газети, яка б стала спільним 
виданням черкаських НУО та суттєво покращила їх-
ній інформаційний вплив. 

Дуже важливою потребою у діяльності і прозорості 
НУО є запровадження практики відкритих щорічних 
звітів. Системно така практика серед громадських 
організацій регіону не поширена. Проведення таких 
звітів повинно стати стандартом для діяльності гро-
мадських організацій. Абсолютно справедливо, що, 
вимагаючи прозорості і публічності від влади, гро-
мадські організації повинні почати з себе.

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ

У 2006 р. активізувала свою роботу Федерація 
профспілок області. Після того, як ФПО очолив Пе-
тро Шевченко, було розширено коло діяльності. Так, 
23 червня більше двох тисяч членів профспілок про-
тестували на площі Леніна проти підвищення тарифів 
на газ та електроенергію. На акції зібралися пред-
ставники всіх районів. Крім того, протест прийшли 
підтримати політичні партії. Пікетувальники запро-
понували органам місцевого самоврядування взяти 
під контроль питання запровадження мінімальної 
заробітної плати, прожиткового мінімуму та ліквіда-
ції заборгованості з виплат заробітної плати. Також 
Федерація вимагала провести громадські слухання 
з питання цін і тарифів на житлово-комунальні по-
слуги.

Незважаючи на таку активність, варто зазначити, 
що на підприємствах черкаської області профспілко-
вий рух продовжує занепадати. Небажання праців-
ників вступати до профспілок пояснюється старими 
формальними способами профспілкової роботи та 
низьким рівнем необхідних якостей у керівників про-
фоб’єднань. У профспілкових рухах збережено ра-
дянські традиції, коли керівники профспілкових комі-
тетів відстоюють інтереси керівництва підприємств.

Не можна оминути увагою і діяльність підпри-
ємницьких об’єднань. Найактивнішими серед них 
є Спілка підприємців і власників (СПІВ), яку очолює 
Олег Трейдін, та профспілка «Солідарність» на чолі з 
Ольгою Раковою. Організації мають репутацію захис-
ників представників малого та середнього бізнесу та 
продовжували активно діяти і у 2006 р. 

ВИСНОВКИ

За минулий рік громадський сектор Черкащини 
продовжив поступальний розвиток, основною харак-
теристикою якого стало зміцнення тих організацій, 
які діють тривалий час, мають власну історію та ре-
сурсний потенціал. 

За рік після обрання нового складу місцевої влади 
громадські організації не в повній мірі скористалися 
можливістю створити ефективні механізми взаємодії 
влади та громадськості, насамперед через позицію 

представників влади, які були зосереджені на вирі-
шенні проблем структуризації самої влади.

Новий етап розвитку громадського сектору сус-
пільства висунув до громадських організацій нові 
вимоги, серед яких збільшення прозорості та публіч-
ності НУО, покращення взаємодії НУО із засобами 
масової інформації та необхідність реальної практич-
ної користі від діяльності НУО для громадян. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ 

До ЗМІ, які впливають на формування громадсь-
кої думки на Черкащині, можна віднести такі:

Преса

Газета «Вечірні Черкаси»
Найвпливовіша газета Черкаської області, влас-

ником якої є відомий черкаський підприємець Ста-
ніслав Журило. Газета виходить щотижня накладом 
81 тис. примірників. Протягом 2006 р. власникам 
та колективу редакції вдалося продовжити реалі-
зацію вдалої формули успіху видання: комерцій-
ний підхід — поміркованість та незаангажованість в 
оцінках — орієнтація на інтереси читача. Газета дає 
найширший з суспільно-політичних видань спектр ін-
формації (32 сторінки, вкладки «Ваш дім» та «Авто»). 
Разом з друкарнею газета утворює своєрідний медіа-
холдинг, що дає їй конкурентні переваги на ринку. 
Окрім цього, у «Вечірніх Черкасах» створено най-
кращий серед суспільно-політичних видань відділ 
комерційної реклами.

У своїх публікаціях редакція позиціонується з 
точки зору читача і по суті проблематики критикує 
будь-кого з учасників політичного середовища. 

Газета «Нова Доба»
Незважаючи на те, що засновником газети є Чер-

каська обласна рада та обласна держадміністрація, 
«Нова Доба» веде помірковану політику у висвітленні 
суспільно-політичних подій. Виходить двічі на тиж-
день, тираж — 43 тис. прим. Особливим успіхом га-
зети є широка цільова аудиторія, популярність серед 
сільських читачів та значний, як для комунального 
видання, успіх у роботі з комерційною рекламою. 

Колектив редакції підтримує концепцію роз-
державлення комунальних ЗМІ, головний редактор 
газети Сергій Томіленко активно просуває цю ідею. 
Варто зазначити, що за 2006 р. колективу вдалося 
зробити значні успіхи у підготовці до зміни форми 
власності. Про досягнення та авторитет колективу 
може свідчити і обрання головного редактора «Нової 
Доби» Сергія Томіленка головою Черкаської обласної 
організації Національної спілки журналістів України.

Газета «Молодь Черкащини»
Найстарша газета Черкащини, має власні традиції 

(свого часу журналістом у газеті працював визначний 
український поет Василь Симоненко). Виходить що-
тижня накладом 42 тис. прим. Ще з президентських 
виборів «Молодіжка» завоювала репутацію найбільш 
опозиційної до влади того періоду. 2006 р. колектив 
і власники газети не зійшли з визначеного курсу — у 
публікаціях «Молодіжки» недвозначно проглядається 
прихильність до губернатора Черкащини Олександра 
Черевка та підтримка президента і його команди. Але 
така послідовність має не тільки плюси, але й свої 

мінуси: надмірна підтримка нинішньої влади сприяє 
самозаспокоєнню та застою, що для будь-якої влади 
є небезпечним. 

Втім, прихильність газети до губернатора ком-
пенсується жорсткою і послідовною критикою дій 
міського голови Черкас Сергія Одарича. Тут журна-
лістам «Молодіжки» вдається проявити талант жур-
налістських розслідувань та прискіпливого моніто-
рингу результатів діяльності черкаського мера. 

Газета «Антенна»
Це видання традиційно орієнтується на нинішню 

проурядову цільову аудиторію. У своїй послідов-
ній різкості і жорсткості висловлювань немає рів-
них серед суспільно-політичних видань Черкащини. 
Власник газети Валерій Воротник зробив ставку на 
нищівну критику місцевої влади, чим заробив для 
своєї газети прихильність значної частини читачів, 
особливо тих, що підтримують політику Віктора Яну-
ковича. 

Газета виходить щотижня накладом 20 тис. прим.

Газета «Прес-центр»
2006 р. став для цього видання роком станов-

лення. Колективу газети вдалося за досить корот-
кий строк створити якісний журналістський продукт 
і увійти на, здавалося б, уже заповнений ринок сус-
пільно-політичних видань. Залучаючи багатьох про-
відних черкаських журналістів, які раніше працювали 
в інших виданнях, «Прес-центр» намагається уві-
брати в себе все краще, що є у регіональній журна-
лістиці. Варто зауважити, що значною мірою йому це 
вдається. За 2006 р. обсяг видання зріс із 14 сторінок 
до 32. Окремим позитивом є те, що «Прес-центр» 
найбільше серед регіональних видань приділяє увагу 
висвітленню діяльності недержавних громадських 
організацій. Серед негативних моментів аналізу ви-
дання можна зазначити помітну прихильність до го-
лови облдержадміністрації Олександра Черевка, що 
пов’язано з дружніми стосунками власника газети 
Олега Гросмана та губернатора. Головною пробле-
мою газети є низька комерціалізація видання: нала-
годження роботи комерційного відділу є необхідною 
умовою розвитку газети та збільшення її тиражу. Га-
зета виходить щотижня накладом 10 тис. прим.

Телебачення

ТРК «ВІККА»
Телерадіокомпанія належить відомому в Черка-

сах бізнесмену та політику, депутату ВР IV скликання 
члену Народної партії Борису Райкову. Під час остан-
ніх виборів Черкаського міського голови у програмах 
телекомпанії була помітна суттєва підтримка саме 
кандидата Бориса Райкова. Загалом телерадіоком-
панія у своїй роботі не виявляє яскраво вираженого 
політичного забарвлення і намагається будувати свої 
відносини з політичними силами, керуючись комер-
ційними принципами. До плюсів телекомпанії можна 
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зарахувати появу програми «Відкритий діалог», в якій 
щосереди у прямому ефірі проходять зустрічі з місь-
ким головою Черкас Сергієм Одаричем. Черкащани, 
зателефонувавши в студію, мають можливість поста-
вити запитання безпосередньо меру, що значною мі-
рою сприяє зворотному зв’язку влади з виборцями.

ОДТРК «Рось»
Незважаючи на досить серйозний конфлікт, якій 

існував свого часу між керівником ОДТРК «Рось» 
Михайлом Калініченком та головою облдержадміні-
страції Олександром Черевком, телерадіокомпанія 
продовжує працювати у складі колективу, який сфор-
мувався за останні роки. Телерадіокомпанія «Рось» 
має найширше покриття регіонів Черкаської області 
та найбільшу аудиторію. На відміну від президентсь-
ких виборів, під час виборів до Верховної Ради та 
виборів Черкаського міського голови ОДТРК «Рось» 
не виявляла прихильності до певних кандидатів або 
політичних сил і намагалася працювати зважено та 
об’єктивно.

Телекомпанія «Антенна-плюс»
За останній рік до провідних телекомпаній, що 

працюють на терені Черкаської області, увійшла те-
лекомпанія «Антенна-плюс», що належить підпри-
ємцю та журналісту Валерію Ворітнику. Головним 
чинником успіху телекомпанії став революційний під-
хід до інформування глядачів про життя міста. Жур-
налістами створена система прямих ефірів, які про-
ходять п’ять разів на тиждень і участь в яких беруть 
провідні політики, громадські діячі, міські чиновники 
та працівники міського господарства. Завдяки цьому 
глядачі каналу мають реальну можливість поставити 
запитання щодо життєдіяльності міста, політичної 
ситуації та отримати відповіді і коментарі від учас-
ників ефіру. Журналісти каналу постійно працюють 
не тільки над виявленням місцевих проблем, але й 
контролюють та висвітлюють якість їхнього вирі-
шення. Така увага журналістів «Антенни» до місцевих 
подій і гострих проблем міста суттєво підвищує по-
інформованість Черкащан та сприяє встановленню 
зворотного зв’язку місцевої влади та громадян. 

Під час перевиборів міського голови Черкас те-
лекомпанія «Антенна-плюс» працювала на підтримку 
кандидата від Соціалістичної партії Ігоря Калашника.

Інтернет-ресурси
Єдиним Інтернет-ресурсом, який користується 

серйозною популярністю, є сайт forum.ck.ua, на 
якому відбуваються обговорення на політичні, сус-
пільні, розважальні, комерційні теми. Сайт належить 
Інтернет-провайдеру Mac Laut ISP.

Загалом до недоліків усіх місцевих ЗМІ варто від-
нести дуже малу кількість аналітичних матеріалів, які 
б системно досліджували та розкривали проблеми 
місцевої економіки, господарства, суспільного життя. 
У публікаціях і програмах ЗМІ акцент переважно ро-
биться на інформуванні аудиторії. Обговоренню аль-
тернатив розвитку, вирішенню стратегічних проблем 
міста Черкаси та черкаського регіону місцевими ЗМІ, 
на жаль, приділяється недостатня увага. Окремо 
варто зазначити низький рівень висвітлення в ЗМІ 

діяльності громадських організацій. Фактично у від-
носинах з місцевими ЗМІ громадські організації пе-
ребувають на одному рівні з політичними партіями. 
Така ситуація є причиною низької поінформованості 
пересічних громадян щодо діяльності недержавних 
громадських організацій і, як наслідок, — низьке ро-
зуміння ролі і важливості третього сектору в житті 
суспільства.

ТИСК НА ЗМІ

Черкаська область має досить сталі традиції сво-
боди слова в ЗМІ, і навіть у 2004 р., незважаючи на тиск 
та цензуру, ЗМІ мали можливість подавати інформацію 
досить об’єктивно. Газети «Вечірні Черкаси», «Молодь 
Черкащини» друкували не тільки комерційну інформа-
цію щодо політичної агітації за різних кандидатів, але 
й висвітлювали діяльність громадських організацій та 
ініціатив, що мали суспільне значення. Навіть газета 
обласної ради «Нова Доба» відмовлялася друкувати 
відверті політичні замовлення, які нав’язували редак-
ції окремі чиновники області. 

На жаль, ні у 2005 р., ні після виборів 2006 р. нова 
обласна влада не зробила достатніх висновків з долі 
своїх попередників. Більшість політичних діячів і далі 
ставляться до ЗМІ як до засобів пропаганди. Якщо у 
комерційних ЗМІ політики висвітлюють свою діяль-
ність на правах реклами за відповідне фінансування, 
то комунальні ЗМІ намагаються використати за гроші 
бюджетні. 

У продовження вищенаведених тез ми наводимо 
думку голови Черкаської обласної організації Націо-
нальної спілки журналістів України, головного редак-
тора газети «Нова Доба» Сергія Томіленка.

...Сьогодні основними характеристиками дій міс-
цевої влади щодо медіа стали:

• цинічне ставлення до ЗМІ як засобів власного ви-
користання;

• ігнорування критичних виступів преси;
• створення формальних інформаційних підрозді-

лів (прес-служб) для демонстрації відкритості; 
• критика влади відкидається і трактується як по-

літичне замовлення…
Найбільш незахищеними від прямого тиску влади 

на сьогодні є комунальні ЗМІ — тобто медіа, засновані 
органами влади. Від сесії до сесії чергові скликання 
депутатів місцевих рад передають естафету влас-
ності, тобто впливу, над сектором комунальних ЗМІ. 
Ці медіа стають заручниками політичної кон’юнктури 
у своєму районі. Депутати-новачки застосовують 
таку собі підприємницьку логіку, яка механічно пере-
носиться у сферу засобів масової інформації, і з цих 
міркувань починають здійснювати «реформування» 
редакційних статутів для більш ефективної, на їхню 
думку, керованості комунальних газет. Вони не готові 
прийняти ідею, яка втілена у законах і стосується ді-
яльності ЗМІ: права власників і співзасновників ЗМІ 
суттєво обмежені і не дозволяють втручання в діяль-
ність газет і телебачення. 
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Так, у місті Тальному районна рада в односто-
ронньому порядку вийшла зі складу співзасновни-
ків, і пред’явила претензії на бренд газети «Колос». 
І колектив тільки через Апеляційний суд Черкаської 
області відстояв своє право на видання газети. Після 
цього районна рада прийняла рішення про висе-
лення редакції з приміщення, яке вона традиційно 
займає ще з радянських часів, і передання його 
музею трипільської культури. Редакція очікує, коли 
почнеться пряме виселення, і готується подавати 
нові позови. Цікаво, що після того, як районна рада 
почала воювати з газетою, її тираж зріс і становить 
близько 4 000 примірників, що зайвий раз доводить: 
наближеність до влади аж ніяк не сприяє популяр-
ності преси.

Ще приклад. У Жашкові є намір позбавити трудо-
вий колектив права співзасновництва газети. 

Надзвичайно конфліктна ситуація склалася з фі-
нансуванням обласних газет «Нова Доба» і «Черкась-
кий Край», які з початку року не отримали фінансу-
вання з бюджету через неузгодженість позицій фрак-
цій в обласній раді, непрофесійність підходів влади. 
А тим часом ці видання висвітлюють діяльність орга-
нів влади, тобто надають владним установам певні 
послуги. З іншого боку, вони не можуть функціону-
вати як приватні, адже у них є статутні обмеження.

Черкаська обласна організація Національної 
спілки журналістів України пов’язує ускладнення 
стану комунальної преси області з діяльністю депута-
тів місцевих рад від Блоку Юлії Тимошенко і від блоку 

«Наша Україна». Депутати місцевих рад від цих блоків 
йдуть в розріз із лідерами їх політичних сил. Дивує, 
що головним ініціатором і розробником прогресив-
ного інформаційного законодавства є парламентські 
представники саме цих політичних сил, водночас 
їхні колеги в місцевих радах вимагають якнайбільше 
можливостей на висвітлення своїх позицій у ЗМІ, 
тиснуть на журналістів та редакторів. 

Головною проблемою у відносинах ЗМІ і обласної 
влади є реакція влади на резонансну або критичну ін-
формацію, розміщену в ЗМІ, або повне ігнорування. 
Дуже часто у таких випадках влада обирає тактику за-
мовчування, намагаючись уникати гострої проблеми. 
Якщо ж ЗМІ виявляють наполегливість та принципо-
вість у висвітленні резонансних подій, представники 
влади майже завжди трактують це як політичне за-
мовлення опонентів. За рік не було жодного випадку, 
коли б у відповідь на резонансну інформацію, наве-
дену у ЗМІ, обласна влада відповіла публічним пока-
ранням винних чиновників. 

Порівняно з обласною владою у міської влади 
Черкас рівень реакції на критичну інформацію у ЗМІ 
набагато вищий. Важко казати, що міська влада 
досягла в цьому питання значних результатів, але 
міський голова Сергій Одарич публічно демонструє 
готовність сприймати конструктивну критику і при-
наймні намагається відповідати на такі питання пуб-
лічно. 

ВИСНОВКИ

Загалом до недоліків усіх місцевих ЗМІ варто від-
нести дуже малу кількість аналітичних матеріалів, які 
б системно досліджували та розкривали проблеми 
місцевої економіки, господарства, суспільного життя. 
У публікаціях і програмах ЗМІ акцент переважно ро-
биться на інформування аудиторії. Обговоренню аль-
тернатив розвитку, вирішенню стратегічних проблем 
міста Черкаси та черкаського регіону місцеві ЗМІ, на 
жаль, приділяється недостатня увага. Протягом року, 
поряд із збільшенням читацького інтересу і попиту на 
місцеву інформацію, можна відзначити відсутність 
зростання рівня професіоналізму в ЗМІ. Передусім 
це зумовлено збільшенням політичної заангажова-
ності ЗМІ та перетіканням професійних кадрів зі ЗМІ 
до суміжних професій.
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БІЗНЕС-КЛІМАТ

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 
ОБЛАСТІ

Відкрите акціонерне товариство «АЗОТ» — 
стратегічне підприємство Черкаської області, яке 
входить до трійки найбільших хімічних виробництв в 
Україні. На «АЗОТі» працює понад 5 000 працівників. 
Підприємство є потужним експортером. У 2006 р. на 
підприємстві відбулася реструктуризація власності: 
група Олександра Ярославського викупила у його ді-
лового партнера Ернеста Галієва другий за величи-
ною пакет акцій, після чого Олександр Ярославський 
отримав повний контроль над підприємством.

Корпорація «Богдан». Корпорація входить 
до сфери впливу групи Петра Порошенка. До 
складу корпорації входять 20 компаній, серед яких  
ВАТ «Луцький автомобільний завод», ВАТ «Черкась-
кий автобус», «Хюндай Моторс Україна». За результа-
тами роботи минулого року корпорація посіла перше 
місце серед виробників автобусів та вантажівок в 
Україні. За дев’ять місяців поточного року Корпора-
ція «Богдан» збільшила продажі автобусів та ванта-
жівок «Isuzu» на 39,35 % до 1 884 одиниць порівняно 
з аналогічним періодом минулого року (січень-вере-
сень 2005 р. — 1 352 одиниць). За цей же період об-
сяги автобусів, відправлених на експорт, зросли на  
60,06 % до 509 одиниць порівняно з січнем-верес-
нем 2005 р. (318 одиниць). У поточному році кор-
порацією «Богдан» автобуси експортувалися до 
Російської Федерації, Білорусі, Вірменії, Азербай-
джану, Казахстану та Болгарії. Частка експортованих 
автобусів в загальному обсязі продажів становила 
29,94 %.

Холдингова компанія «Петрус». До її складу 
входять створене на базі Черкаської бісквітної фа-
брики ТОВ «Світ ласощів», Шполянська кондитерська 
фабрика, ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний 
завод “Златогор”», Лужанський і Уманський лікеро-
горілчані заводи, Мліївська птахофабрика, Звениго-
родський комбінат хлібопродуктів. Компанія є одним 
із найбільших виробників алкогольної продукції. На-
лежить підприємцю Костянтину Русаліну. Його дру-
жина Людмила Русаліна є депутатом Черкаської об-
ласної ради від фракції «Наша Україна».

ЗАТ «Графія-Україна». Потужне поліграфічне 
підприємство. Спеціалізується на виготовленні пачок 
для тютюнової промисловості. Контрольним паке-
том акцій володіє австрійський концерн «ММ grup». 
Акціонерами підприємства є частина рядових пра-
цівників підприємства, які отримують на власні акції 
дивіденди.

ЗАТ «Галлахер-Україна» — один із найбільших 
в Україні виробників тютюну та цигарок. Цього року 
компанію «Галахер» планує придбати третій світовий 
виробник тютюну компанія JTI (Japan Tobacco Inter-
national).

Також до провідних підприємств Черкаської 
області можна віднеси: 

• ВАТ «Уманьферммаш».
• ВАТ «Канівський маслосирзавод» (ТМ «Клуб 

сиру»).
• ВАТ «Черкасиобленерго».
• ЗАТ «Лакталіс-Умань».
• ТОВ «Черкаська продовольча компанія».
• ДП «Перемога Нова» АТЗТ «Миронівський хлібо-

продукт» (ТМ «Наша Ряба»).
• ТОВ «Національна горілчана компанія» (ТМ «Цель-

сій»).

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 

Інвестиційні вкладення
За 9 місяців 2006 р. інвестиційні вкладення 

в основний капітал за рахунок усіх форм влас-
ності та джерел фінансування становили в області  
1 642,7 млн грн. За 2006 р. в області введено в екс-
плуатацію 17 580 номерів міських та 4 831 номе-
рів сільських АТС, 148,85 км ліній електропередач,  
404,8 км трубопроводів для транспортування газу. За 
2006 р. введено в експлуатацію 177,7 тис. м2 загаль-
ної площі житлових будинків, що на 10,2 % більше по-
рівняно з минулим роком. Підрядними будівельними 
підприємствами за січень 2007 р. виконано будівель-
них робіт на 19,4 млн грн, що на 27,1 % менше, ніж 
у січні 2006 р. Результатом інвестиційної діяльності 
протягом 2006 р. є залучення до підприємств області 
20,2 млн дол. США прямих інвестицій. В області пра-
цює більше 200 підприємств з іноземними інвестиці-
ями. Загальний обсяг сукупного іноземного капіталу 
в області становить 122,7 млн дол. США, з них прямі 
іноземні інвестиції — 119,3 млн дол. США. За підсум-
ками року загальний обсяг прямих інвестицій зріс на 
20 %. 

Зовнішньоторговельний оборот області та 
іноземні інвестиції

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами 
за 2006 р. становив 877,2 млн дол. США, експортні 
поставки — 482,7 млн дол. США (на 42,2 % більше 
2005 р.), імпортні поставки — 394,5 млн дол. США 
(на 27,2 % більше). Сальдо зовнішньої торгівлі пози-
тивне — 88,3 млн дол. США. Зовнішньоторговельні 
операції за 2006 р. здійснювалися підприємствами 
області з партнерами з понад 104 країн світу. За-
гальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом 
на 1 січня 2007 р. становить 119,3 млн дол. США. У 
розрахунку на душу населення іноземні інвестиції 
становлять 88,6 дол. США.

Динаміка економічного розвитку та 
інвестиційної привабливості регіону

За минулий рік обсяг промислового виробни-
цтва у Черкаській області становив 7,7 млрд грн. 
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В усіх сферах економічної діяльності за 2005- 
2006 рр. створено понад 60 тис. робочих місць і 
майже на півтора відсотка знижено рівень зареє-
строваного безробіття. У 2,6 рази більше, ніж у  
2004 р., введено в експлуатацію газопроводів, що 
дало змогу підвищити рівень газифікації сіл майже на 
15 %. Тільки протягом січня 2007 р. в економіку і соці-
альну сферу області направлено 418 млн грн. кредит-
них ресурсів. Із загальної суми кредитів на розвиток 
промисловості направлено 112,5 млн грн. (26,9 %), 
торгівлі, малого та середнього підприємництва —  
123,3 млн грн. (29,5 %), сільського господарства — 
53,6 млн грн. (12,8 %). Фізичні особи отримали  
84,8 млн грн. кредитів, з яких 7,6 млн грн. — іпотечні 
кредити.

За результатами експертного опитування, серед 
найбільших перешкод інвестиційному розвитку без-
заперечні перші місця посіли корупція у землевідве-
денні та корумпованість судової системи. Суттєвою 
перешкодою у зовнішньоекономічній діяльності було 
визнано неефективну роботу митної служби. Багато 
суперечок серед незалежних експертів викликають 
офіційні показники зростання експортних операцій. 
Суттєве збільшення розміру експорту незалежні ана-
літики пов’язують із відновленням корупційних схем 
із відмивання ПДВ. 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ

Мале підприємництво
У сфері малого підприємництва функціонує 

5 915 суб’єктів із загальною чисельністю робітників 
понад 42,4 тис. осіб. Станом на 1 лютого 2007 р. у 
області зареєстровано 49,7 тис. підприємців — фі-
зичних осіб, їхня чисельність порівняно з відповід-
ним періодом минулого року зросла на 5,5 тис. осіб, 
або на 12,4 %. Від діяльності суб’єктів малого біз-
несу до бюджетів усіх рівнів у січні 2007 р. надійшло  
18,2 млн грн, що становить 10,9 % надходжень до 
бюджетів усіх рівнів.

Аналізуючи динаміку регуляторної політики, в ці-
лому не зафіксовано істотного погіршення ситуації, 
яка залишилася на рівні 2005 р. Проте і суттєвого по-
кращення взаємодії підприємців і місцевої влади не 
відбулося. Окремі проблемні випадки були найбільш 
помітними у сфері встановлення ставок єдиного по-
датку (відбулося підвищення по багатьох видах ді-
яльності) та видачі дозволів на право здійснення тор-
гівлі. Найбільшого розголосу набула ініціатива місь-
кого виконавчого комітету щодо заборони торгівлі у 
невстановлених місцях (вул. Гоголя, площа навколо 
Центру дитячої та юнацької творчості). Таке рішення 
міськвиконком прийняв, реагуючи на численні звер-
нення жителів міста Черкаси, які були незадоволені 
хаотичною торгівлею та брудом навколо території 
Центру дитячої та юнацької творчості. Підприємці, 
які звикли торгувати на цьому місці, відмовилися 
виконувати таке рішення, мотивуючи це відсутністю 
інших привабливих місць для торгівлі. Представники 
міської влади зі свого боку гарантували всім підпри-
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Мал. 5.
Зовнішньоекономічна 

діяльність в Черкаській області 
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Мал. 6.
Прямі іноземні інвестиції в 

Черкаську область за видами 
економічної діяльності станом 

на 01.01.2007 р.
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Мал. 7.
Темпи інвестиційних вкладень 

підприємств Черкаської об-
ласті за 2006 р. у % до 2005 р.
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ємцям менш прохідні, проте більш облаштовані місця 
на законному ринку, який був розміщений поруч. У 
результаті тривалої боротьби, мітингів, пікетувань 
і навіть погроз блокування роботи сесії Черкаської 
міської ради, депутати змушені були переглянути рі-
шення виконкому і призупинили заборону торгівлі.

Аналізуючи цю ситуацію, варто зазначити, що 
існують позитивні тенденції щодо здатності само-
організації підприємців для захисту своїх бізнес-інте-
ресів. Втім, рішенням про призупинення заборони 
торгівлі по вул. Гоголя Черкаська міська рада пору-
шила права інших жителів Черкас вільно пересува-
тися чистими вулицями.

Однією із проблемних сфер, яка негативно впли-
ває на приватні ініціативи, свободу підприємництва і 
перебуває в компетенції місцевих рад, є питання від-
ведення земельних ділянок. Практично всі експерти-
підприємці визначили серйозне погіршення ситуації 
в цій сфері. За різними джерелами, у 2006 р. суми 
хабарів, які зазвичай вимагають за позитивне рі-
шення по землі, збільшилися у 3–10 разів. Ці витрати 
підприємці згодом закладають у вартість товарів та 
послуг. Саме корупція у сфері землевідведення стала 
одним із ключових факторів стрімкого подорожчання 
житла в найбільших містах Черкаської області. 

2005 р. 30709

2006 р. 22512

Талиця 3. 
Динаміка створення нових робочих місць в 

Черкаській області за період січень-грудень. 

2005 р. 811,5

2006 р. 916,9

Таблиця 4.
Динаміка прибутків прибуткових підприємств 

Черкаської області за період січень-грудень 
(млн грн.).

2005 р. 5054

2006 р. 6359

Таблиця 5.
Динаміка доходів населення Черкаської області 

за 9 міс. (млн грн.).

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ

Чи не єдиним за минулий період резонансним 
конфліктом стали події навколо підприємства «Чер-
касигаз», власником блокуючого пакету якого є під-
контрольні Богдану Губському структури. Боротьба 
за бізнес із річним обігом близько 50 млн дол. США 
призвела 31 березня 2007 р. до невдалої спроби си-
лового захоплення. Ці події розгорнулися за кілька 
днів після того, як суд міста Торез Донецької області 
відновив право НАК «Нафтогазу» на володіння контро-
льним пакетом акцій ВАТ «Черкасигаз». Напередодні 
штурму представники НАК «Нафтогазу», судові вико-
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Мал. 8.
Прямі іноземні інвестиції в 

Черкаську область у розрізі 
міст та районів станом на 

01.01.2007 (тис. дол. США).
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навці та міліція забезпечили виконання рішень суду 
і змінили керівництво підприємства. Наступного дня 
о 4.30 ранку розпочався штурм, під час якого на те-
риторії підприємства бачили однопартійця Б. Губсь-
кого — народного депутата Петра Кузьменка. Зага-
лом протягом 2006 р. не було зафіксовано системних 
випадків політичного тиску влади на бізнес.

ВИСНОВКИ

Загалом позитивні економічні показники розви-
тку регіону не є виключним досягненням влади, адже 
успіх приватного сектору — передусім заслуга напо-
легливості самих представників бізнес-середовища. 
Підприємці навчилися розраховувати на власні сили 
і менше сподіватися на владу. Натомість позитивною 
є тенденція до зниження втручання влади у бізнес.




