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Голова Вінницької обласної Ради Олійник Анатолій Дмитрович на честь 

1112-го дня на посаді виступав на прес-конференції для місцевих засобів 

масової інформації і відповів на запитання, які найбільше цікавлять 

громадськість.  

 

Матеріал, який було проаналізовано: «1112 днів на посаді: голова 

обласної Ради відповів на запитання вінницьких журналістів» 

 

Теза №1. «Разом з тим, ми маємо досягнення – Вінницька обласна Рада 

є найпрозорішою в Україні». 

Вердикт: правда. 

Докази та аргументи: 30 березня 2016 року під час сесійного засідання 

Вінницької обласної ради депутатському корпусу вручили відзнаку 

«Найпрозоріша обласна рада» від Центру політичних студій та аналітики 

«Ейдос». На сайті vlasno.info є матеріал від 30 березня 2016 року про цю подію 

із доданими відео, де зафіксована промова голови коаліції «Прозорі ради» 

Олени Регеші.  

 

У 2018, згідно з результатами дослідження Transparency International, 

Вінниця є одним із трьох найпрозоріших міст України. 

https://vinrada.gov.ua/1112-dniv-na-posadi-golova-oblasnoi-radi-vidpoviv-na-zapitannya-vinnickih-zhurnalistiv-2.htm
https://vinrada.gov.ua/1112-dniv-na-posadi-golova-oblasnoi-radi-vidpoviv-na-zapitannya-vinnickih-zhurnalistiv-2.htm
http://eidos.org.ua/pro-nas/
http://eidos.org.ua/pro-nas/
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/10081-vinnytsku-oblasnu-radu-vyznaly-naiprozorishoiu
https://transparentcities.in.ua/ranking2018-interactive/?fbclid=IwAR1jN8BhLoMLsXm-BMKnug7Og3dcMhUL79cThu45uUogXzxOCFEv0PbK8Gg


 

 

Теза №2. «Наша обласна Рада занесена до Книги рекордів України за 

встановлення рекорду в категорії «Видавництво» за єдине в Україні 

найчисленніше, багатотомне видання історій сільських та міських громад 

однієї області». 

Вердикт: правда 

Докази та аргументи: Згідно з матеріалом, опублікованим на сайті 

Вінницької обласної Ради, 26 жовтня в приміщені обласної філармонії 

ім. М. Леонтовича в рамках проекту «Моя Вінниччина» пройшов фестиваль 

«Відродимо село – розквітне Україна». Під час його проведення представнику 

Ради вручили диплом Книги рекордів України в категорії «Видавництво» за 

багатотомне видання історій громад області.   

 

 

  

https://vinrada.gov.ua/vinnichchinu-zaneseno-do-knigi-rekordiv-ukraini.htm


Теза №3.  «Відтак, завдяки спільній роботі обласної Агенції та обласної 

Асоціації органів місцевого самоврядування на Вінниччині реалізовується 

міжнародний проект для сільської молоді. Його бюджет становить понад 150 

тисяч євро. Втілюватимуть проект вінничани спільно з Польщею, Італією, 

Азербайджаном та Грузією. Націлений він на зниження рівня безробіття та 

сприяння розвитку підприємницького потенціалу сільської молоді в країнах 

Східного партнерства, зокрема і Україні».  

 

Вердикт: неточність 

 

Докази та аргументи: На сайті Вінницької обласної Асоціації органів 

місцевого самоврядування розміщено матеріал з детальною інформацією про 

проект «Journey». Окрім того, на сайтах партнерів проекту – Італії та Франції 

(«ALDA» – Європейська Асоціація місцевої демократії) – також є публікація 

про проект. У матеріалі ВОАОМС розміщена точна сума бюджету: 164 252,83 

євро. Тобто Голова Вінницької обласної Ради сказав правду, але не уточнив 

бюджет. 

 

Теза №4. «Анатолій Олійник повідомив, що цьогоріч проведено 15 

конкурсів на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів – 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області». 

 

Вердикт: фактична помилка – неточність  

 

Докази та аргументи: опрацювавши розпорядження 2018 року, 

розміщені на сайті Вінницької обласної Ради, я визначила, що насправді за 

2018 рік було проведено 17 конкурсів на заміщення вакантних посад 

керівників комунальних закладів, а звільнено лише 2. 

 

 

http://sg.vn.ua/news/na-vinnychyni-startuye-proekt-journey-naprvlenyj-znyzhennya-rivnya-bezrobittya-ta-spryyannya-rozvytku-pidpryyemnytskogo-potentsialu-silskoyi-molodi/
https://www.azione.com/journey-joint-organization-to-unite-rural-networks-of-entrepreneurial-youth/?lang=en
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=141
https://vinrada.gov.ua/2018-rik.htm


Перелік вакантних посад вказаний у цих документах: 

 «Розпорядження №59» 07.03.2018 

 «Розпорядження №98» 03.05.2018 

 «Розпорядження №103» 10.05.2018 

 «Розпорядження №113» 1.06.2018 

 

Теза №5. «Але лише цього року згідно з рішенням 34 сесії від 19 липня 

було внесено зміни до обласного бюджету на 2018-й рік, якими передбачено 

2 мільйони 588 тисяч гривень на фінансування робіт з влаштуванням ліфта у 

цій будівлі». 

 

Вердикт: правда. 

 

Докази та аргументи: згідно з «Рішенням №683» дійсно було 

збільшено видатки загального фонду обласного бюджету апарату обласної 

Ради: «КПКВК 1517340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури» на суму 2588,000 тис.грн (на фінансування об’єкту - Реставрація 

з влаштуванням ліфта «Будинок організацій» 1936-1940 рр., пам’ятка 

архітектури місцевого значення (охор. № 292-М) за адресою: вул.Соборна, 70 

в м. Вінниця)» (С.8 зазначеного документа).  

Підтвердження про проведення тендеру (Приватне підприємство  

«Майдан – стиль») знаходимо на сайті «Прозорро»: Роботи по об’єкту: 

«Реставрація з влаштуванням ліфта «Будинок організацій» 1936-1940р., 

памятка архітектури місцевого значення (охор. №292-М) за адресою: вул. 

Соборна, 70 в м. Вінниця» із ціною проекту 2 378 000 грн. Фотозвіти про 

проведену роботу і запущений ліфт також є в місцевій пресі.  

 

 

 

 

https://vinrada.gov.ua/upload/files/Rozporadgenna/2018/59.pdf
https://vinrada.gov.ua/upload/files/Rozporadgenna/2018/98.pdf
https://vinrada.gov.ua/upload/files/Rozporadgenna/2018/103.pdf
https://vinrada.gov.ua/upload/files/Rozporadgenna/2018/113.pdf
https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/34PozaSes/683.pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-18-002245-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-18-002245-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-18-002245-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-18-002245-b
https://vn.depo.ua/ukr/vn/u-vinnickiy-oda-vidkrili-lift-dlya-lyudey-z-invalidnistyu-foto-20190219918385


 


