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Владислав Одинець, Голова Васильківської РДА та депутат Київської 

обласної ради, дав інтерв’ю кореспонденту програми «Актуальне 

інтерв’ю», у якому розповів про освіту, медицину та екологію 

Васильківщини. Зокрема, зазначив таке: «..Так, у нас залишився тільки 

один [населений пункт]. І ми зараз над цим інтенсивно працюємо. Це село 

Мала Солтанівка, де не відкрито дитячий садочок. І поруч сусіднє село 

Велика Солтанівка, де ми відкрили садочок минулого року. А так у всіх 

населених пунктах відкрили..» (04:29-04:47) 

Теза 1. «Так, у нас залишився тільки один [населений пункт].  

Вердикт: фактична помилка. 

Докази й аргументи:  Твердження В. Одинця щодо населених пунктів 

одразу привертає увагу,  бо в ньому фігурує таке поняття, як «населений 

пункт».  

У «Населений пункт // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. 

Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. 

Бажана, 2002. — Т. 4 : Н — П. — 720 с. — ISBN 966-7492-04-4» зазначено, 

що населений пункт – це частина комплексно заселеної території, яка 

склалася у результаті госп. та ін. сусп. діяльності, має стале населення, 

власну назву та зареєстрована у встановленому законом порядку. В 

Україні прав, статус Н. п. регулюється Конституцією, відповід. законами, 

стату тами міст та ін. нормат. актами. Н. п. поділяються на міські й 

сільські. До міських Н. п. належать міста загальнодержавного (Киш, 

Севастополь), респ. (в АР Крим), обл. та район, значення; до сільських — 

села і селища незалежно від їх адм. підпорядкованості. Віднесення Н. п. до 

категорії сіл, селищ чи міст, надання останнім статусу міст обл. та район, 

значення, встановлення і зміна меж Н. п., їх найменування і 

перейменування тощо здійснюються ВР України». 

Тож щоб визначитися із забезпеченістю населених пунктів дитячими 

садками, варто розібратися, скільки ж населених пунктів входить до 

складу Васильківського району. На сайті Васильківської райадміністрації 

знаходимо інформацію про 4 селищні й 38 сільських рад, при цьому у 

підпорядкуванні деяких з них перебувають інші села. Наприклад, у 
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підпорядкуванні Великосолтанівської сільської ради знаходиться село 

Хлепча.  

Отже, цілком очевидно, що очільник району застосовує поняття «населені 

пункти», не уточнюючи, які саме населені пункти має на увазі та який 

принцип їхнього підрахунку застосовує.  

Теза 2. «Так, у нас залишився тільки один [населений пункт]. А так у всіх 

населених пунктах відкрили [дошкільні заклади].. 

Вердикт: маніпуляція 

Докази й аргументи:  

Інформаційна система управління освітою «Україна. ІСУО» згідно із  

описом має містити актуальну інформацію щодо навчальних закладів.  
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Відразу привертає увагу, що частина зазначених дошкільних закладів має 

не тільки комунальну чи державну, а й приватну форму власності, що 

ставить під сумнів доступність цих закладів усім мешканцям населених 

пунктів.  

З іншого боку, діяльність деяких закладів була призупинена, наприклад 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок "Всесвіт" 

(Діяльність призупинена, не працює з 03.01.2014).  

 

Теза 3.  «..І поруч сусіднє село Велика Солтанівка, де ми відкрили садочок 

минулого року...».  

Вердикт: фактична помилка. 

Докази й аргументи:  

Згідно зі документацію на сайті Prozzoro 07 вересня 2018 року було 

укладено договір на «Капітальний ремонт приміщень будівлі для 

облаштування дошкільної групи Великосолтанівського НВК "ЗОШ І-ІІ ст - 

ДНЗ" по вул. Свободи, 34 в с. Велика Солтанівка Васильківського району 

Київської області» сумою 1 434 119,00 грн, а також договір на 1 199 957,17 

грн, який було розірвано 31 серпня 2018 року через форс-мажорні 

обставини.  

Отже, керівник району говорить про відкриття дитячого садочка (заклад 

дошкільної освіти (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести 

(семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання 

відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти), а за фактом 

це дошкільна група НВК (Дошкільний підрозділ  забезпечує  належний  

рівень дошкільної  освіти  дітей  віком  від  двох  місяців  до  шести  (семи)  

років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти).  

 

Теза 4. «І поруч сусіднє село Велика Солтанівка, де ми відкрили садочок 

минулого року…» 

Вердикт: правда 

Докази й аргументи: У відремонтованому приміщенні за адресою с. 

Велика Солтанівка, вул. Свободи 34 розмістилися різновікова група дітей,  

амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Підтвердженням 

цього  фотозвіт, розміщений на сторінці в Фейсбуці В. Одинця.   
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