
ФАКТЧЕК-АНАЛІТИКА 

Степан Барна в ефірі каналу «ІНТБ» маніпулював інформацією про 

впровадження децентралізації на Тернопільщині 

Голова ТОДА 2 травня в прямому ефрі програми «БЕZцензури» сказав: 

«Децентралізація в області відбувалася всупереч рішенню обласної ради. У 

2015 році обласна рада категорично відмовилася приймати рішення про 

затвердження перспективного плану об`єднання громад, які пішли на вибори в 

2015 і були обрані в 2016 році.  

І тільки завдяки позиції обласної державної адміністрації, народних 

депутатів Тараса Юрика, Романа Заставного був прийнятий окремий закон, 

який стосувався тільки Тернопільської області і тільки 20-ти об`єднаних 

територіальних громад саме в Тернопільській області».  

СУТЬ ПИТАННЯ:  

Йдеться про законопроект «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів».  

У законі пропонувалися, щоб рішення про утворення об`єднаних 

територіальних громад приймав Кабінет Міністрів України, адже тоді такі 

повноваження мали обласні ради. До того ж, важливим додатком було і те, щоб 

Центральна виборча комісія призначала перші місцеві вибори в об`єднаних 

громадах. 

Авторами проекту закону дійсно виступили народні депутати України від 

Тернопільщини Тарас Юрик та Роман Заставний. Саме в Тернопільській 

області найбільше громад висловилися за об`єднання, проте загалом були 

вказані понад сто об`єднаних територіальних громад з усієї України, а не лише 

однієї області.  

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

У порівняльній таблиці до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» у прикінцевих та 

перехідних положеннях третім пунктом є список ОТГ, яким Центральна 



виборча комісія не пізніше наступного дня після набрання чинності цього 

Закону повинна призначити перші вибори на 25 жовтня 2015 року.  

Загалом наявно 105 таких позицій із 19 областей, з яких одна третя 

припадає на Тернопільську область: 35 громад. 

 

 

 

 



 

№ 

 

Область 

 

Кількість громад,  

передбачених у змінах до закону 

1 Вінницька 3 

2 Дніпропетровська 4 

3 Донецька 9 

4 Закарпатська 2 

5 Запорізька 6 

6 Івано-Франківська 2 

7 Київська 1 

8 Луганська 3 

9 Львівська 16 

10 Миколаївська 2 

11 Одеська 1 

12 Полтавська 2 

13 Рівненська 6 

14 Сумська 1 

15 Тернопільська 35 

16 Херсонська 1 

17 Хмельницька 1 

18 Черкаська 6 

19 Чернігівська 4 



ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

Народними депутатами Тарасом Юриком і Романом Заставнив дійсно був 

прийнятий окремий закон, у якому вагома частка припадала на громади 

Тернопільщини, але це були не 20, а 35 громад.  

Крім цього, у законі також йдеться не тільки про Тернопільську, але і про 

інші області, загалом розглянуто 105 громад із 19 областей України. 

  


