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Автор: Бережна Аліна 

Матеріал для аналізу: звіт секретаря Черкаської міської ради Ярослава 

Нищика у телевізійному проєкті #Звіти_наживо на UA: ЧЕРКАСИ. 

 

Теза 1: „Механізму саморозпуску немає…” (20:21-20:26) 

Вердикт: правда 

Докази та аргументи:  

Припинення повноважень ради регламентовано Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»  № 280/97-ВР від 21.05.1997 року. Згідно зі 

статтею 78 закону про місцеве самоврядування повноваження міської ради 

можуть бути припиненні за рішенням місцевого референдуму або військово-

цивільної адміністрації населеного пункту, а не самої ради. 

Таким чином, виходячи з аналізу названого нормативно-правового акту, 

законодавчо не передбачено можливості ради самостійно припинити свої 

повноваження чи ініціювати таке припинення. Тож теза секретаря ради щодо 

відсутності законодавчої процедури саморозпуску ради відповідає дійсності.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4M7UzhKwPnY&t=2287s


 

Теза 2: „Якщо міська рада не зможе зібратися 3-4 місяці, можливо, 2 

місяці, можливо, стоятиме питання про фізичні погрози комусь із депутатів, 

стоятиме питання про якісь не тільки погрози, а й дії, вчинені стосовно 

депутатів, буде зрозуміло, що міська рада і депутати міської ради через ті чи 

інші чинники  не можуть об’єктивно виконувати свої зобов’язання, тоді 

звичайно можна говорити про розпуск такої ради, як такої, що не здатна 

працювати” (21:14-21:46) 

Вердикт: фактична помилка. 

Докази та аргументи: Зі слів міського депутата, підставами розпуску є 

не проведення сесій протягом 2-4 місяців, вчинення фізичних погроз чи 

насильства щодо депутатів у зв’язку з виконанням ними своїх повноважень. 

Внаслідок чого останні не можуть об’єктивно виконувати свої зобов’язання, 

що унеможливлює виконання радою свого функцій. Така теза частково не 

відповідає чинному законодавству України.  

Відповідно до пунктів 1-3 частини першої статті 78 закону про місцеве 

самоврядування повноваження міської ради можуть бути достроково 

припинені у випадках: 

 

 

 

 

 

 

 

Серед названих законодавчих підстав припинення повноважень ради 

відсутні такі, як вчинення фізичних погроз чи насильства щодо депутатів. Це о 

свідчить про невідповідність слів пана секретаря букві закону. 

 

 



Теза 3: „Кількасот тисяч виділено на ремонт тротуару по вулиці 

Благовісній” (25:36 - 25:44) 

Вердикт: правда 

Докази та аргументи: Згідно із видатками на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг, у 2018 році справді було виділено кількасот тисяч 

гривень на ремонт вул. Благовісна. А саме: 424000 грн на ремонт тротуару від 

вул. Митницької до вул. Небесної Сотні. 

              

  

 

 

         

 

 

               

Теза 4: „На округ, по якому я обраний, по якому обрана, до речі, так само 

депутат Олена Шевченко, по коштах, які мені відомі ‒ це за пропозицією 

Олени Шевченко кількасот тисяч гривень виділено на ремонт тротуару по 

вулиці Благовісній і якщо не помиляюсь чи то 250, чи 300 тисяч гривень за 

пропозицією і за зверненням депутата Лукирича, який входить до опозиції, 

виділено на ремонт приміщення КСНу, який знаходиться на території округу, 

де я обраний, але так само обслуговує ще три чи чотири інших округи”( 25:23 

- 26:04). 

Вердикт: неправда 

Докази та аргументи: Згідно із видатками на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг, у 2018 році було витрачено 2 192 220 грн на 27 округ, по 

якому обрані Нищик Ярослав Володимирович і Шевченко Олена Вікторівна.  

Кошти були витрачені на: 



 Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 

180 по вул. Благовісна (1 109 220 грн) 

 Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. 

Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси (424 000 грн) 

 Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул. Шевченка до вул. 

Благовісної )(359000 грн) 

 Реконструкція провулку Богдана Хмельницького  м. Черкаси(300 000 

грн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теза 5: „Варто подивитися на округ депутата Бурячинського від 

Опозиції, яка сума коштів там виділена. Я думаю, що там мова йде про кошти, 

які можливо навіть в десятки разів перевищують ті кошти, які виділені на 

округи мої” (26:36 - 26:51). 

Вердикт: неправда 

Докази та аргументи:  Бурячинський належить до 8 округу. За даними 

документів, видатки на роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2018 році, було виділено 

1 840 316,47 грн. Кошти були витрачені на: 



 Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 96, 94/1, 94/3 

по вул.Смілянській від вул. Вернигори в м.Черкаси (330 316,47 грн) 

 Капітальний ремонт вул. Оборонної ( 1 510 000 грн) 

  

 

 

  

 

 

 

Ця сума є меншою за 2 192 220 грн (суму, яка була виділена на 27-й 

округ) і аж ніяк не перевищує її в десятки разів. 

 


