
 
м. Одеса 

 
Звіт про проведення регіонального заходу 

 
Круглий стіл відбувся 22 травня 2007 р. в  м. Одесі. Під час круглого столу «Одеська 

область: рік після виборів» був представлений відповідний  моніторингово-аналітичний 
зріз «Регіональний моніторинг: Одеська область» по чотирьох позиціями: влада і політика; 
громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, бізнес клімат. 

 
Основні висновки: 
 
Розділ І. Влада і політика 
 
1. Політична ситуація в регіоні в цілому відображає загальнонаціональні тенденції.  
2. Відсутність чіткого розподілу повноважень органів державної влади і місцевого 

самоврядування, суперечності між бізнес-групами, - все це трансформується в 
протистояння політичних сил, рад і глав держадміністрацій.  

У місцевих радах переважають представники Партії регіонів, місцеві державні 
адміністрації очолюють в основному представники НСНУ. Це надає інституційному 
конфлікту політичне забарвлення.  

Центральні органи влади практично не втручаються в політичну ситуацію в Одеській 
області.  

Рівень відкритості владних структур слід визнати за незадовільний. Їх діяльність 
недостатньо прозора для громадськості, спостерігаються конфлікти із ЗМІ, які в той же час 
не носять системного характеру. 

 
  Розділ ІІ. Громадянське суспільство 
 
1. Громадянське суспільство в Одеській області недостатньо розвинене. За 

наявності більше тисячі НУО, дієвими є не більш 10 відсотків. 
Дієві механізми впливу громадянського суспільства на органи влади і місцевого 

самоврядування на сьогодні не створені, між ними не налагоджений систематичний 
зв'язок. 

Рівень громадської активності в обласному центрі набагато вищий, ніж в районах 
області. У районах області дієвих громадських організацій вкрай мало, що пояснюється 
відсутністю необхідних умов для виникнення і розвитку громадських ініціатив. 

При  владних установах регіону існують численні громадські ради, проте їх діяльність 
часто носить формальний характер, а  рішення нечасто беруться до уваги. 

 
Розділ ІІІ. Засоби масової інформації 
 
Регіон має розвинений медіапростір. Друкованих засобів масової інформації в 

області зареєстровано декілька сотень, телерадіокомпаній – близько 30. Слабше 
розвинений ринок Інтернет-видань (інформаційно-аналітичної спрямованості – близько 
десяти). 

Особливістю Одеського регіону є значний вплив недержавних комерційних ЗМІ. При 
цьому більшість з них зосереджена  в обласному центрі і прилеглих населених пунктах. 
Складна схема володіння тими або іншими ЗМІ відображається і на їх редакційній 
політиці. 

У районах області, в основному,  діють мас-медіа, засновниками яких є органи 
виконавчої влади і місцевого самоврядування. Їх діяльність найчастіше зосереджена на 
висвітленні роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Серед 
райцентрів, де успішно діють недержавні ЗМІ, можна відзначити міста Білгород-
Дністровський, Ізмаїл, Котовськ.   

 
Розділ ІV. Бізнес-клімат 



 
Одеська область відіграє помітну роль в господарському комплексі України і 

стабільно розвивається (хоча останнім часом тут спостерігаються і деякі негативні 
тенденції).  

Регіон є привабливим для іноземних інвесторів – з кожним роком частка іноземного 
капіталу у виробництві росте.  

Поширене явище в Одеському регіоні – рейдерство. Найвідоміші об'єкти рейдерськіх 
атак – ДСК ЧМП (Чорноморське морське пароплавство), ВАТ «Оріон», фабрика технічних 
тканин (Джутова фабрика), завод «Промсвязь», завод «Біостимулятор», 
сільськогосподарське підприємство «Прикордонник», СКТБ «Продмаш», «Поліграфмаш» і 
ін. 

У круглому столі взяли участь лідери обласних і міських організацій політичних 
партій і блоків, керівники фракцій політичних партій і блоків в Одеській міській раді, вчені, 
провідні експерти, представники ЗМІ, загалом 39 осіб.  

З боку організаторів в круглому столі взяли участь –    Ігор Когут, Голова Ради 
Лабораторії законодавчих ініціатив, Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради 
Лабораторії законодавчих ініціатив, Анатолій Бойко, Голова Одеської обласної організації 
ВГО «Комітет виборців України», Андрій Когут, Громадянська мережа ОПОРА. 

В ході дискусії керівник інформаційно-аналітичного відділу Одеської облорганізації 
КВУ Олег Константінов заявив про те, що «багато місцевих рад в Одеській області 
надмірно політизовані, часто піднімають питання, що не відносяться до їх компетенції, і це 
приводить до непотрібного ажіотажу». 

З цим висновком згодився Ігор Когут, Голова Ради Лабораторії законодавчих 
ініціатив, «місцеві ради вирішують ті проблеми, які не входять в їх компетенцію, а це такі 
питання, як, наприклад, входження до Північно - атлантичного альянсу». За його словами, 
рішення таких питань на місцевому рівні негативно позначається на роботі рад і 
приводить до загострення політичних розбіжностей. Часто, як відзначив фахівець, через 
таке «втручання» виникають конфлікти, які носять «інституційний характер». Крім того, 
експерт додав, що ці проблеми також часто є відгомоном подій, які відбуваються в Києві. 

«Для ефективнішої роботи рад області необхідна реформа місцевих органів влади» - 
заявив Ігор Когут. 

Що до характерних рис політичного життя регіону, то, на думку експерта, його 
унікальність – у відсутності безпринципної боротьби.  

Ігор Когут відзначив, що в Одеській облраді представлена розвинена опозиція, яка 
може істотно впливати на суспільно-політичні питання.  

«Проте вона не входить в клінч з більшістю, що дозволяє швидко і ефективно 
вирішувати більшість насущних питань», - підкреслив експерт.  

Причина такої унікальності, на його думку, полягає у великому рівні політичної 
толерантності. Багато політичних сил мають «рихлий політичний характер», тому вони і не 
зацікавлені в конфронтації між собою.  

У свою чергу лідер фракції Народної партії України в Одеській обласній раді Сергій 
Гриневецький виразив декілька іншу думку щодо причини унікальності політичної 
обстановки в регіоні. Він відзначив, що таке спокій заснований на тому, що «списки в 
облрадах мають під собою комерційну підоснову: тут замішаний бізнес». Крім того, в 
облраді насправді немає жорсткої опозиції між силами, оскільки не «все ще поділено». 
Сама по собі політична коаліція «неприродна за своєю природою через поєднання таких 
сил, як регіони, комуністи і соціалісти». Проте Сергій Гриневецький підкреслив, що, не 
дивлячись на те, що політична ситуація в області відображає «правила гри в Києві», вона 
все одно залишається унікальною. 

Характеризуючи ситуацію в Одеській міській раді, Олег Константінов відзначив, що в 
неї має місце прихований конфлікт між більшістю, що симпатизує уряду, і мером 
Едуардом Гурвіцем. З цим не згодився інший учасник круглого столу – депутат 
муніципальних зборів, член фракції «Наша Одеса» Олексій Косьмін. За його словами,  в 
Одеській міській раді не існує опозиції мерії. 

«За винятком декількох депутатів, обраних від Блоку Вітренко, ніхто не заявляє про 
опозицію міським властям», - підкреслив політик. Він додав, що не «можна 
екстраполювати на Одесу ситуацію в країні». 



Представляючи розділи присвячені громадянському суспільству і ЗМІ Одеської 
області, глава Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» Анатолій 
Бойко відзначив, що громадянське суспільство в Одеській області недостатньо розвинене, 
а вплив органів влади на ЗМІ знижується.  

Проте Анатолій Бойко також відзначив, що, з другого боку, відбулася комерціалізація 
діяльності ЗМІ. Особливо це помітно на прикладі виборчої компанії 2006 року. Він 
відзначив також, що паралельно із зменшенням тиску на ЗМІ з боку органів влади останні 
залишилися для журналістів непрозорими.  

У свою чергу Сергій Гриневецький підкреслив, що «одеські ЗМІ страждають 
недостатністю професіоналізму». Він відзначив, що «за останній час немає жодного 
серйозного журналістського розслідування. Але теми є, починаючи від острова Зміїний і 
закінчуючи національною катастрофою у сфері АПК». 

Учасники круглого столу надали свої рекомендації і доповнення до зрізу 
«Регіональний моніторинг: Одеська область», які були враховані при підготовці  фінальної 
версії зрізу. 

 
Бойко А. 

Одеська обласна організація Комітету виборців України 


