
Фактчек скандальних заяв Віталія Кличка щодо звільнення з посади 

глави Київської міської державної адміністрації 

 

4 вересня Кабінет міністрів України погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської 

міської державної адміністрації. Згодом під час брифінгу за підсумками засідання уряду цю 

інформацію підтвердив Олексій Гончарук, прем’єр-міністр України. 

«Звернулися з поданням до Офісу Президента про звільнення пана Кличка з посади, яку він зараз 

обіймає», - сказав він. 

Кличко цього ж самого дня провів брифінг, трансляцію якого виклав на свою сторінку в Facebook 

(https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/655332208286404/). Під час риторики мер Києва 

зробив декілька резонансних заяв, які потребують детальної перевірки на достовірність: 

 

Теза 1:  

Кличко назвав незаконним рішення Кабінету Міністрів направити подання президенту щодо 

звільнення його з посади глави Київської міської державної адміністрації. Чиновник уточнив, що у 

ст. 141 Конституції України вказано: «Київську міську  державну  адміністрацію  має  очолювати 

лише  особа,  обрана  Київським  міським головою». 

Вердикт: МАНІПУЛЯЦІЯ 

Аргументація:  

У Конституції України, зокрема в тлумаченні Конституційного Суду України ст. 141 частини 

другої зазначено: «Київську міську  державну  адміністрацію  має  очолювати лише  особа,  обрана  

Київським  міським головою,  яка ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ  ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ   ГОЛОВОЮ   

КИЇВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ».  

У Законі України «Про столицю України – місто-герой Київ» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-14) у прикінцевих положеннях вказано: «Голови місцевих 

державних адміністрацій в місті Києві призначаються на посади і звільняються з посад 

Президентом України».  

Тобто це говорить про те, що діючий міський голова столиці В. Кличко сфальсифікував факти, 

подавши неповну інформацію, щодо того, хто призначає та звільняє голів міських державних 

адміністрацій.  

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/655332208286404/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-14


 

Теза 2:  

Віталій Кличко: «… у жодному європейському місті, у жодній європейській країні владу не 

призначають, владу обирають люди.»  

Київський міський голова мав на увазі те, що ВСІ європейські країни представників законодавчої 

та виконавчої владу обирають шляхом прямого головування громадян країни або проведення 

референдуму. 

Вердикт: БРЕХНЯ 

Аргументація:  

За даними інформаційної довідки Європейського інформаційно-дослідницького центру 

(http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/capital_selfgovernance.pdf), складеної 

спеціалістом-аналітиком Валентиною Головань, не ВСІ країни Європи владу обирають шляхом 

голосування. Прикладом таких столиць може стати Брюссель та Будапешт. 

 

Теза 3: 

У відповіді на питання журналіста Дмитра Кучера щодо того, як мер столиці об’єктивно оцінює 

свою роботу, Віталій Кличко зазначив: «…що стосується розвитку Києва, в місті Київ відсутнє 

безробіття». 

Вердикт: БРЕХНЯ 

Аргументація: 

За даними Департаменту соціальної політики КМДА, а саме в щомісячному звіті «Інформація про 

стан ринку праці на 01.09.2019 у сфері зайнятості населення» 

(https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/a2019.html) чітко вказуються наступні дані: «На 01.09.2019 

залишилось на обліку понад 8,0 тис. безробітних».  

http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/capital_selfgovernance.pdf
https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/a2019.html


Мер Києва В.Кличко дав завідома неправдиві дані для того, щоб показати себе та свою роботу 

кращою та ефективнішою. 

 

 

Теза 4: 

У відповіді на питання журналіста Дмитра Кучера мер столиці Віталій Кличко вказав: «… в місті 

Києві найбільша заробітна платня по Україні» 

Вердикт: ПРАВДА 

Аргументація: 

Слова очільника столиці України можна вважати правдивими, бо за даними Міністерства фінансів 

України та Державної служби статистики України станом на серпень 2019 року середня заробітна 

плата в Києві становить 15694 грн. (https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/) 

Це найбільша середня заробітна плата за місяць серед всіх регіонах України.  

 

 

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

