
Правда та маніпуляції від Лариси Білозір: як народна депутатка 

«додала» 21 рік проекту «децентралізації» 

Автор: Ірина Свідницька 

Лариса Білозір - народний депутат України IX скликання, член депутатської 

групи «За майбутнє», громадський діяч, голова громадської організації 

«Життя та розвиток громад».  

У 2015 році була обрана депутатом Вінницької обласної ради від 

Тростянецького району. Очолювала комісію з питань місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, 

міжнародного і міжрегіонального співробітництва. 

 

 6 Серпня 2018 року на особистому сайті пані Білозір було опубліковано 

інтерв’ю БЛАГОДІЙНИЦЯ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ЛАРИСА БІЛОЗІР: 

«ДУХОВНУ АУРУ НАЦІЇ ТВОРЯТЬ МАТЕРІ», де вона зазначає: 

https://larysabilozir.com/blagodijnicya-ta-gromadskij-diyach-larisa-bilozir-duxovnu-auru-naci%d1%97-tvoryat-materi/
https://larysabilozir.com/blagodijnicya-ta-gromadskij-diyach-larisa-bilozir-duxovnu-auru-naci%d1%97-tvoryat-materi/


 

ТЕЗА 1: За останні 3 роки децентралізації зроблено більше, ніж за усі 

попередні 24 роки незалежності. 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА з ознаками МАНІПУЛЯЦІЇ 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: на момент оприлюднення інтерв’ю (06.08.2018р.) 

закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", що 

набув чинності 05.02.2015р., діє вже 3 роки і 4 місяці.  

Але до цього нічого навіть схожого на «децентралізацію», про яку заявляє 

пані Білозір, в Україні не відбувалось. Тому немає сенсу говорити про «усі 

попередні 24 роки незалежності». Це очевидне перебільшення, що справляє 

на аудиторію неабияке враження. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19


ТЕЗА 2: На сьогодні в Україні вже створено 712 об’єднаних територіальних 

громад, з них 35 – на Вінниччині.  

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: За даними офіційного сайту "Децентралізація" в 

Україні створено 882(+87) територіальні громади, із них 42(+1) у Вінницькій 

області.  

Від часу оприлюднення даної тези в інтерв’ю депутатки Лариси Білозір 

(06.08.2018р.) було створено ще 170 територіальних громад на території всієї 

України (77 громад за 2019 рік і 93 громади за період серпень-грудень 2018 

року) та 7 громад на території Вінницької області (Вінницька міська об’єднана 

територіальна громада – 29.11.2018; Хмільницька міська об’єднана 

територіальна громада – 20.11.2018; Літинська селищна об’єднана 

територіальна громада, Павлівська сільська об’єднана територіальна 

громада, Соболів ська сільська об’єднана територіальна громада, 

Сутисківська селищна об’єднана територіальна громада, Теплицька селищна 

об’єднана територіальна громада – 30.06.2019)   

 В іншій своїй заяві, що була опублікована 25.09.2019р., вже після 

виборів до Верховної Ради, Лариса Білозір розповідає журналісту 

Політики UA – Олесандру Десятнікову про роботу парламенту, закон 

про бюджет та важливість реформи децентралізації. На питання 

журналіста «Що далі буде із завершенням реформи децентралізації?» 

депутатка говорить: 

ТЕЗА 1: В нас в Конституції немає такого поняття як «громади», і немає такого 

поняття як «добровільне об'єднання» чи «обов'язкове об'єднання».  

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: Згідно зі статтею 133 Конституції України (редакція від 

21.02.2019): 

https://decentralization.gov.ua/gromada
https://www.youtube.com/watch?v=6_jfS8r7BZU


 

Розділ IX  

Територіальний устрій України 

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України 

складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в 

містах, селища і села. 

В документі нічого не сказано про територіальні громади, відповідно, немає 

жодної інформації про порядок та правила їх об’єднання, хоча Закон України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» набув чинності ще 

05.02.2015 року. 

 В матеріалі від 5 серпня 2019 року "Билозир: Будучи в оппозиции, 

будет сложно что-то сделать для округа" пані Білозір розповідає 

журналістам 112 каналу про те, в якому комітеті Верховної Ради їй 

хотілося б працювати та якими саме проблемними питаннями вона 

планує займатись в недалекому майбутньому. Також депутатка 

прокоментувала результати виборів і поділилась цікавою статистикою: 

ТЕЗА 1: тільки 46 мажоритарників-самовисуванців, серед них тільки 2 жінки. 

Ви уявіть як це було складно… 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: За даними сайту Верховної Ради України 198 народних 

депутатів були обрані по одномандатних виборчих округах. 46 із них – 

самовисуванці (на момент виборів).  

Білозір Лариса Миколаївна (округ №15, Вінницька область) та Констанкевич 

Ірина Мирославівна (округ №23, Волинська область) – єдині жінки із 46 

мажоритарників-самовисуванців. 

 

https://video.112.ua/bilozir-buduchi-v-oppozicii-budet-slozhno-chto-to-sdelat-dlya-okruga-301665.html
https://video.112.ua/bilozir-buduchi-v-oppozicii-budet-slozhno-chto-to-sdelat-dlya-okruga-301665.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list


 

 

Фото автора. Інклюзивно-ресурсний центр в м.Шаргород. Створений з ініціативи 

Лариси Білозір та за підтримки коштів міського бюджету (як наслідок децентралізації) 

 


