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ВСТУП

Вибори до місцевих органів влади, які пройшли восени 2020 року, стали важливим 
етапом для становлення України як європейської держави. Децентралізація, що відбува-
лася у попередні роки, дала свої плоди, і їх відчули у багатьох територіальних громадах.

Міста-мільйонники опинилися у центрі нашого дослідження невипадково. По-перше, 
подібні мегаполіси природно стають центром політичного життя, неформальними 
столицями субрегіонів. Київ, звісно, не втрачає при цьому властивих йому функцій 
столиці держави. По-друге, міста-мільйонники в українських реаліях перетворюються 
на осередки активності загальнонаціональних політичних партій та плацдарми з 
формування їхніх партійних резервів. По-третє, свою роль відіграло зростання міських 
бюджетів цих міст — центрів ділової активності. Саме тому питання функціонування 
місцевої влади у найбільших містах підконтрольної Україні території (Донецьк зі зрозу-
мілих причин опинився поза межами аналізу) викликало підвищений інтерес. 

Вибори, які пройшли 25 жовтня 2020 року, можна назвати доволі екстремальними 
через пандемію коронавірусу та очевидну непідготовленість політичних партій до голо-
сування за умовно відкритими партійними списками. Проте парадоксальним чином 
вони наближають Україну до європейських стандартів місцевого самоуправління, хоч 
це й шлях «через терни до зірок». 
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Перебіг виборчої кампанії  
в містах-мільйонниках:  
основні висновки моніторингу

У період між 2015 та 2020 роками повноваження органів місцевої влади суттєво зросли, 
і це спричинило помітне пожвавлення політичної активності під час проведення виборів 
до місцевих органів влади. Варто відзначити цікавий факт: міські голови мегаполісів, 
які стали об’єктами нашого дослідження, зберегли свої крісла, проте декому з них 
довелося змінити партійні прапори для досягнення перемоги. 

Йдеться про Віталія Кличка (Київ) та Бориса Філатова (Дніпро). Очевидно, ці зміни 
знайшли відображення у розстановці сил у відповідних місцевих радах.

У 2020 році вибори до місцевих органів влади України вперше проходили на основі 
умовно відкритих партійних списків, які формували місцеві організації відповідних 
політичних партій. Зміна алгоритму голосування продемонструвала слабкий кадровий 
потенціал переважної більшості українських політичних партій, незалежно від того, 
отримали вони прописку у міських, обласних та районних радах чи ні. Політичні партії 
України переважно й надалі залишаються неефективними, керованими одноосібно, 
а не колегіально, широко побутує практика застосування фінансово-промисловими 
групам одноразових політичних проєктів для досягнення тактичних цілей на локаль-
ному рівні.

Порівняно з 2015 роком місцеві вибори пройшли більш відкрито, у прямому сенсі цього 
слова. Проте готовність до «відкриття» партійних списків, активно декларована бага-
тьма політичними силами, не була підкріплена відповідним кадровим потенціалом та 
повсякденною діяльністю політичних сил.

Значний вплив на перебіг виборів справила пандемія коронавірусу COVID-19. Дії 
центральної влади з її нейтралізації виявилися неефективними, тягар протидії корона-
вірусу значною мірою ліг на місцеву владу, і міські ради мегаполісів не стали у цьому 
питанні винятком. Віталій Кличко значною мірою побудував свою виборчу кампанію 
на ідеї протидії поширенню коронавірусу, проте був змушений піти на самоізоляцію 
напередодні дня голосування. Не виключено, що це був технологічний хід. 

У цілому карантинні обмеження, запроваджені урядом, змінили логіку виборчої 
кампанії до місцевих органів влади. Можна виокремити такі зміни:

• Обмеження проведення масових заходів змусило кандидатів у депутати зосереди-
тися на зустрічах у малих групах. 

• Серед агітаційних матеріалів помітне місце посіли засоби індивідуального захисту 
та антисептики.



ФОРМУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ У МІСЬКИХ РАДАХ МІСТ-МІЛЬЙОННИКІВ6 |

• Відбулася помітна віртуалізація виборчої кампанії, чому, зокрема, сприяла достатньо 
висока якість мобільного зв’язку у містах-мільйонниках. 

• Учасники виборчих перегонів отримали можливість зосередитися на критиці недо-
статніх дій влади у боротьбі проти COVID-19.

На нашу думку, показовим у контексті готовності українського суспільства до нової 
виборчої системи став такий факт: рішення про утворення виборчих округів у місті 
Києві було ухвалено із запізненням і після запеклих суперечок. Дискусії виникли через 
кількість округів, на які слід поділити територію міста. На розгляді в територіальної 
виборчої комісії перебувало кілька варіантів поділу на округи, кількість яких варіюва-
лася від 10 до 14. У процес активно втручалися потенційні кандидати та політики. В 
результаті було ухвалено рішення про поділ міста на 13 округів. Можливо, згодом цей 
факт спричинить політичні спекуляції та прагнення переглянути результати виборів у 
столиці.

Поточне виборче законодавство передбачає, що депутати місцевих рад, які будуть 
діяти всупереч партійній позиції, можуть бути відкликані партією, яка висунула 
їхні кандидатури, після завершення першого року повноважень. Це означає, 
що вже у листопаді–грудні 2021 року ми зможемо спостерігати за підкилимною 
боротьбою у фракціях політичних сил, які сформували міські ради у містах-міль-
йонниках. Причина цього — низька якість депутатського корпусу, притаманна 
навіть політичним партіям, представленим у Верховній Раді.

КИЇВ у цій парадигмі варто розглядати як місто, отримання 
представницького мандату в якому дає змогу перетворитися на 
політика національного масштабу, впливати на властиві 
столиці процеси та намагатися здійснити проєкцію власного 
впливу в масштабах країни. Вагу мандата депутата Київради та 
масштаб його повноважень збільшує відсутність у столиці 
України районних у місті рад. Це означає концентрацію владних 
повноважень на рівні Київради та КМДА. Виборча кампанія у 
Києві привертала до себе особливу увагу і в контексті спромож-
ності Віталія Кличка утримати лідерські позиції, а правлячої 
партії «Слуга народу» — закріпити у столиці України власний 
успіх на президентських та парламентських виборах, які 

пройшли у 2019 році.

Нагадаємо, що столиця є найпотужнішим культурним, економічним, транспортним, 
освітнім, науковим і, безумовно, політичним  центром України. Київ консолідує велику 
частку працівників із вищою освітою і забезпечує понад половину сукупного приросту 
ВВП країни. Столиця залишається осердям внутрішньодержавних та міждержавних 
міграційних процесів. Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві, 
станом на 01.09.2020 р. кількість наявного населення в м. Києві становила 2 961 454 
особи. З них 594 467 — особи пенсійного віку (дані Головного управління Пенсійного 
фонду України в м. Києві станом на 01.01.2020 р.). Місто демонструє стабільні показники 
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зростання населення та перевищення кількості прибулих над вибулими. Також Київ 
відзначається досить молодою віковою структурою населення, яка сформована завдяки 
багаторічному притоку молоді до столиці.

За даними Головного управління статистики у м. Києві, у столиці станом на 2019 рік 
налічується 165 великих підприємств. Серед них — підприємства машинобудування; 
металургії та металообробки; харчової та легкої промисловості; целюлозно-паперової 
промисловості; видавничої справи; виробництва гумових і пластмасових виробів; 
виробництва та розподілення газу й води тощо. Також у Києві працюють 3989 середніх 
та 97710 малих підприємств. Частка підприємств, які станом на січень–червень 2020 
року зазнали збитків, становить 38,3%.

У січні–вересні 2020 року індекс промислового виробництва по відношенню до січня–
вересня 2019 року (за попередніми даними) становив 94,5% (в Україні — 93%), 
зокрема, внаслідок зниження виробництва за секцією «Переробна промисловість» на 
10,5%. Обсяг реалізованої промислової продукції у січні–вересні 2020 року збільшився 
на 29,3 млрд грн порівняно з січнем–вереснем 2019 року і становив майже 196,1 млрд 
грн (11,3% загальнодержавного обсягу). Обсяг капітальних інвестицій на одну особу в 
Києві становить 17202,3 грн і є максимальним показником по регіонах (у середньому 
по Україні у січні–червні 2020 року — 3736,2 грн). Найбільший обсяг доходів місцевих 
бюджетів у розрахунку на одну особу населення регіону за 6 місяців 2020 року зафіксо-
вано також у м. Києві (7,2 тис. грн).

За даними моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень–червень 
2020 року, який проводить Міністерство розвитку громад та територій України, у загаль-
ному рейтингу регіонів м. Київ продовжує лідирувати. Київ отримав перше місце за 
трьома напрямами: інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця (дина-
міка відсутня); фінансова самодостатність (динаміка відсутня); ефективність ринку 
праці (показник покращився на 2 пункти порівняно з 2019 роком). Проте за напрямом 
«Розвиток інфраструктури» (показники: обсяг прийнятого в експлуатацію житла; обсяг 
вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту) Київ втратив 5 пунктів і 
опинився на 20 місці рейтингу. За напрямом «Економічна ефективність» (показники: 
індекс промислової продукції; індекс реалізованої промислової продукції; індекс буді-
вельної продукції; обсяг виконаних будівельних робіт; індекс споживчих цін) столиця 
піднялася на 1 пункт і здобула 5 позицію (у 2019 році була на 6 щаблі). За напрямом 
«Відновлювальна енергетика та енергоефективність» Київ втратив два пункти порів-
няно з 2019 роком і з лідерської позиції перемістився на 3 місце. Зауважимо, що ці 
втрати не завадили йому посісти перше місце в загальному рейтингу.

ДНІПРО, який у 2016 році пережив процедуру зміни 
назви міста у межах процесу декомунізації, під час 
місцевих виборів стикнувся з проблемою протисто-
яння місцевої влади та команди президента. 
Володимиру Зеленському видавалося принципово 
важливим зміцнити власні позиції в обласному центрі 
рідної для нього Дніпропетровщини. Прагнення 
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керівників «Слуги народу» створити базовий для себе регіон виглядає безпідставним 
без встановлення контролю над обласним центром. Натомість для міського голови 
Бориса Філатова вибори у місті були можливістю дати новий старт власній політичній 
кар’єрі. Зауважимо, що його позиція щодо Володимира Зеленського під час президент-
ських виборів 2019 року нагадувала збройний нейтралітет, а парі щодо добудови мосту 
через річку Дніпро стало відомим на всю країну.

Дніпро посідає 4 місце серед українських міст за чисельністю населення. За даними 
Державної служби статистики, станом на 2020 рік чисельність наявного населення 
міста становила 999 725 осіб (Київ — 2,95 млн, Харків — 1,44 млн, Одеса — 1,14 млн), 
чисельність Дніпровської агломерації — 1 407 000 осіб. На нижчих від Дніпра позиціях 
за чисельністю населення — Львів та Запоріжжя, де мешкають 753 та 735 тис. осіб 
відповідно. 

Дніпро є одним із найбільших промислових і економічних центрів, осердям вітчиз-
няної металургії. Особливо розвинені чорна металургія, металообробка і машинобуду-
вання, а також ракетобудування. Розташування у Дніпрі головного офісу найбільшого 
в країні банку («ПриватБанку», який входив до групи Ігоря Коломойського і Геннадія 
Боголюбова «Приват», що безпосередньо чи опосередковано охоплює понад 100 підпри-
ємств в Україні та світі, й був націоналізований в грудні 2016 року)дає місту змогу 
претендувати на статус бізнес-столиці України. Більшість українських мільйонерів і 
мільярдерів живуть у Дніпрі або мають місцеве коріння. За даними статистики за 2011 
рік, кожен 1200-й дніпропетровець був мільйонером (для порівняння: в Донецьку — 
кожен 1700-й, а в Києві — 3200-й). 

Якщо у 2015 році під час місцевих виборів у Дніпрі було відчутним відлуння активної 
фази гібридного конфлікту на Донбасі, то у 2020 році додаткового значення набуло 
протистояння місцевої влади з центральною з урахуванням впливу на процеси в Україні 
та місті з боку олігарха Ігоря Коломойського.

ЛЬВІВ натомість перетворився на поле політичного протисто-
яння носіїв патріотичної ідеології з різними назвами. 
Ризикнемо стверджувати, що без акцентованої любові до 
України політична сила не має у Львові жодних шансів на 
успіх. Андрій Садовий, який очолює місто Лева з 2006 року, у 
період президентської каденції Петра Порошенка (2014–2019 
роки) втратив статус загальнонаціонального політика, тому 
його прихильникам було важливо перетворити Львів на 
власний форпост. З цим не погоджувалися представники 

«Європейської солідарності», які отримали у Львові потужну підтримку під час минулих 
президентських та парламентських виборів. Свій відбиток накладає і статус IT-столиці, 
якою позиціонує себе Львів. Разом із тим місто Лева залишається своєрідними захід-
ними воротами України, попри суто географічне більш західне розташування інших 
обласних центрів, які поступаються Львову за масштабом.
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За попередньої каденції Львівської міської ради у місті стався відомий всій країні «сміт-
тєвий скандал», пов’язаний із пожежею на сміттєзвалищі у Грибовичах. Актуальними 
для Львова темами виборчої кампанії стали дії забудовників, які часто спричиняли 
конфліктні ситуації, стан громадського транспорту та медицини. Останнє питання 
суттєво загострилося внаслідок пандемії коронавірусу.

Виборча кампанія 2020 року вирізнялася безпосередньою комунікацією з виборцями. 
З огляду на карантин багато кандидатів організовували виборчі зустрічі у дворах. 
Деякі з кандидатів намагалися активно задіяти соціальні мережі та месенджери. 
Найпопулярніші майданчики — Telegram, Facebook, YouTube. Цікаво, що штаби вико-
нували норми за кількістю вподобайок та поширень у мережах від своїх прихильників. 
У виборчій кампанії брали участь дві місцеві партії — Українська галицька партія та 
«Варта», які позиціонують себе як партії громадських активістів.

ОДЕСА під час місцевих виборів 2020 року перетворилася на 
плацдарм протистояння  двох таборів місцевої еліти: прибіч-
ників Геннадія Труханова і тих, хто вирішив зробити ставку 
на провідну проросійську силу українського політикуму — 
«Опозиційну платформу — За життя». Як перебіг кампанії, 
так і подальший розвиток подій у міській раді Одеси засвідчує 
тривалий характер цього протистояння.

Станом на 01.09.2020 р. чисельність наявного населення в 
м. Одесі становила 1  016 553 особи. З них 231 942 — особи 
пенсійного віку, що потягло за собою певну патерналіст-
ську риторику у публічних виступах представників різних 
партій, які брали участь у виборах. Варто нагадати, що серед 

зареєстрованих в Одесі релігійних організацій близько 54% становлять православні, 
причому левова частка вірян — це парафіяни УПЦ (МП). З огляду на це відкриваються 
можливості для посиленої пропаганди проросійських політичних сил.

Ще один чинник, який впливав на формування міської ідентичності, — існування у ХІХ 
столітті режиму порто-франко (безмитного ввезення та вивезення товарів), який дав 
Одесі змогу на початку ХХ століття перетворитися на потужний мегаполіс. В умовах, 
коли на національному рівні усвідомлюють неможливість законного запровадження 
цього режиму для сучасної Одеси, фантомні болі за «золотими часами» формують полі-
тичний запит на специфічний економічний націоналізм «перлини біля моря».

Промисловий комплекс Одеси нараховує понад 600 підприємств, вона має, на відміну 
від інших мегаполісів, статус курорту та військово-морської бази. Економічна криза 
внаслідок поширення коронавірусу негативно вплинула на стан міської економіки. 
Нагадаємо, що протягом 2018–2020 років Одеса чотири рази виходила на ринок запо-
зичень. Загалом було отримано кредитів на загальну суму 3,5 млрд грн, з яких станом 
на серпень 2020 р. місто отримало від банків 2 млрд 784 млн грн. У 2020 році депутати 
Одеської міськради знову погодилися взяти черговий кредит на загальну суму 0,5 млрд 
гривень. За кількістю та обсягом кредитів Одеса посідає перше місце серед інших міст 
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в Україні, випередивши Дніпро й Київ. Кредитні кошти активно спрямовувалися на 
ремонтні роботи та прокладання нових шляхів, а бенефіціаром їх використання нази-
вають депутата Одеської міської ради Юрія Шумахера («Довіряй ділам»).

Щодо етнічного складу населення, то Одеса традиційно залишається багатонаціо-
нальним мультикультурним містом, де проживають представники сотень національ-
ностей. Найбільше, згідно з даними перепису 2001 року, українців, росіян, болгар, 
молдаван, євреїв, білорусів, вірмен, азербайджанців, гагаузів, греків, ромів та ін. До 
конкурентних переваг Одеси можна зарахувати й збереження міжетнічного та міжко-
нфесійного миру.

ХАРКІВ на тлі інших міст-мільйонників протягом останніх 
років виглядав осередком стабільності, адже позиції Геннадія 
Кернеса та його прихильників у міській раді видавалися непо-
хитними. Стан  здоров’я міського голови Харкова, хоч і не 
завадив йому вдруге поспіль здобути перемогу у першому турі, 
суттєво вплинув на плани та настрої міських депутатів. 
17 грудня офіційно оголошено про смерть Геннадія Кернеса, 
виконувати його обов’язки відповідно до норм законодавства 
буде секретар Харківської міської ради Ігор Тєрєхов. Чи призна-

чить Верховна Рада оперативно дату проведення позачергових виборів міського голови 
Харкова, наразі передбачити складно.

Варто звернути увагу на особливу ідентичність міста Харкова. В основу «окремішності» 
харківського менталітету покладено два міфи:  міф науково-промислового центру (з 
нього випливає і «студентський Харків») та міф «першої столиці», що непрямо запе-
речує нерадянську і взагалі українську історію України. Разом із тим Харків — єдине 
місто-мільйонник, яке не витворило ані свого олігархічного клану, ані виразної полі-
тичної чи ідеологічної позиції, що презентувалася би на державному рівні. Харків’яни 
щедро дарували свої кадри іншим політичним проєктам — дніпропетровським, київ-
ським, донецьким.

Очевидно, що на ситуацію в Харкові впливає і наближеність до кордонів з Російською 
Федерацією (відстань — 40 км), що актуалізує протистояння між щонайменше трьома 
групами представників місцевої еліти — проросійськими силами, зацікавленими в 
інтеграції з РФ, патріотично налаштованими громадянами та представниками місцевої 
бізнес-еліти, які уважно спостерігають за перебігом подій в ОРДЛО. Там, як відомо, 
представники місцевої еліти були змушені або виїхати на підконтрольну Україні тери-
торію, або беззастережно прийняти правила, запропоновані російськими окупантами.

Аналізуючи ситуацію у містах-мільйонниках, яка впливала на суспільно-політичні 
настрої та волевиявлення громадян, необхідно зазначити таке. Київ традиційно позиці-
онує себе як осередок опозиційно налаштованих громадян, міграційні потоки до столиці 
дають змогу сформувати тут цільові аудиторії різних політичних партій. Столиця в ролі 
«пилососа» для активних громадян — традиційна функція. Цього року вона особливо 
проявилася в Києві та інших містах-мільйонниках завдяки запровадженню можливості 
змінювати виборчу адресу без зміни адреси реєстрації.
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Дніпро — неформальна бізнес-столиця України, з цим містом пов’язані більшість 
вітчизняних мільярдерів, а також політичні важковаговики Павло Лазаренко та Юлія 
Тимошенко. У Львові важко собі уявити успіх представників політичних сил, які не 
декларують підкреслено патріотичну позицію з акцентом безпосередньо на Львові. 
Місто Лева — визнаний центр тяжіння західної частини України. Одеса — місто, 
яке часом переживає фантомні болі за величчю зразка початку ХХ століття, місто з 
особливим шармом, великий порт і потужний туристичний центр. Харків перебуває у 
прикордонній зоні з РФ, разом із тим це промисловий та науковий центр зі значною 
кількістю університетів. Людський та економічний потенціал об’єктів нашого дослі-
дження такий, що виключає можливість успіху «парашутистів» на виборах до міських 
рад.

На нашу думку, міста-мільйонники можна розглядати як точки зростання полі-
тичної активності в умовах децентралізації та переходу до відкритих партійних 
списків. Подібна активність, звісно, неможлива без формування як кадрового 
резерву політичних сил, так і економічних інтересів. Тому розвиток подій у 
місцевих радах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова заслуговує на аналіз та 
прогноз.
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Кількісний та якісний аналіз 
складу депутатського корпусу 
новобраних міських рад

Результати місцевих виборів у Києві можна розцінювати діалектично. З одного боку, 
міський голова Віталій Кличко зберіг своє крісло та виступив локомотивом для партії 
«УДАР». З іншого, першість за партійними списками здобула «Європейська солідар-
ність». На виборах до Київської міської ради політична сила, список якої у столиці 
очолювала Марина Порошенко, здобула 31 мандат, що становить 25,8% від загальної 
кількості мандатів (120). Порівняно з 2015 роком, коли БПП (Блок Петра Порошенка) 
отримав 52 мандати (43,33% від загальної кількості), фракція зберегла присутність у 
Київраді, проте втратила 21 мандат. Однак ці втрати виглядають відносними, про що 
нижче.

ПАРТІЯ «ЄДНІСТЬ» 
у 2020 року на місцевих виборах до Київради взяла 13 мандатів, 
або 10,3% від загальної кількості. Порівняно з 2015 роком вона 
втратила 2 депутатські мандати. Проте варто звернути увагу на 
той факт, що під час виборчої кампанії переважна більшість соці-
ологів не бачили представників «Єдності» серед депутатського 
корпусу. Лідером партійного списку став міський голова столиці 
у 1996–2006 роках Олександр Омельченко.

ПАРТІЯ «БАТЬКІВЩИНА» 
отримала 12 мандатів, або кожен десятий мандат у Київраді. 
Порівняно з попередніми виборами до Київради політична сила 
втратила 5 мандатів. Натомість варто зазначити, що для лідерки 
«Батьківщини» Юлії Тимошенко збереження партійного пред-
ставництва на майданчику столичної політики видається прин-
циповим, про що свідчить посилення партійного списку у Києві 
чинним парламентарієм та кандидатом у міські голови столиці 
Олексієм Кучеренком та колишньою народною депутаткою 
Олександрою Кужель (обидва не стали отримувати мандати 
депутатів Київради).
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ПАРТІЯ ВІТАЛІЯ КЛИЧКА «УДАР» 
отримала на виборах до Київради 30 депутатських мандатів, або 
25% від загальної кількості. Цей результат  обумовлений поєд-
нанням проєкції рейтингу столичного міського голови та зусиль 
політиків, які були депутатами Київради у попередньому скли-
канні (їх 16, тобто більш ніж половина фракції). До речі, досвід 
тривалої роботи у Київраді з представниками «Європейської солі-
дарності» дозволяє «УДАРу» розраховувати на успіх у пошуках 
неформального союзника.

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», 
яка не була представлена у Київраді після Революції Гідності, 
отримала 25 жовтня 2020 року 12 депутатських мандатів, або 
10% від загальної кількості. Успіх цього політичного проєкту 
зумовлений не лише участю Олександра Попова у виборах 
столичного міського голови (той отримав друге місце з 9,5% 
голосів на свою підтримку), але й активною підтримкою з боку 
проросійських телевізійних каналів та існуванням мережі мобі-
лізації виборців в інтересах цієї політичної сили.

ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 
отримала у Київраді 12 мандатів (10%), що можна оцінити як 
успіх для політичної сили, яка вперше брала участь у виборах у 
столиці. Проте якщо врахувати факт існування монобільшості 
«Слуги народу» у Верховній Раді України та значну підтримку з 
боку президента України Володимира Зеленського (той особисто 
брав участь, зокрема, у презентації кандидатів від партії до 
Київради), то результат виглядає доволі скромним, помітно 
контрастуючи з результатами президентських та парламент-
ських виборів 2019 року в столиці.

ПАРТІЯ «ГОЛОС» 
отримала 10 мандатів, або 8,3% від загальної кількості. Треба 
відзначити роль Сергія Притули — відомого шоумена, члена 
політради «Голосу», участь якого у столичних виборах дала 
партії змогу отримати представництво у Київраді. Цей успіх 
багато важить для майбутнього політичної сили, яка останнім 
часом переживала непрості часи.
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Мандати депутатів Київради порівняно з 2015 роком зберегли кожен третій пред-
ставник «Європейської солідарності» та половина представників «УДАРу», які були у 
складі фракції «Солідарність» у столичній міській раді протягом 2015–2020 років. 9 із 
14 представників «Єдності» також мають досвід роботи у Київраді, аналогічні факти 
наявні в політичній біографії двох представників «Голосу». Зникнення зі столичної полі-
тичної орбіти партій «Самопоміч» та ВО «Свобода» можна логічно пов’язати з втратою 
ними статусу парламентських та зменшенням публічної активності.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
2020 РІК

Назва політичної партії, місцева 
організація якої висунула канди-

датів у депутати

К-сть голосів, 
поданих за 

місцеву орга-
нізацію полі-
тичної партії

К-сть 
отриманих 

депутат-
ських 

мандатів

К-сть 
депутатів, 
які у 2015 

році не були 
депутатами 

КМР

% нових 
депутатів до 

загальної кіль-
кості депутатів

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 141978 31 20 16,7

Політична партія "УДАР 
(Український Демократичний 

Альянс за Реформи)  
Віталія Кличка"

138239 30 13 10,8

Політична партія "ЄДНІСТЬ 
ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА" 60496 14 5 4,2

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ"
54025 12 11 9,2

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА 
НАРОДУ" 52124 12 12 10,0

Політична партія Всеукраїнське 
об’єднання "Батьківщина" 51855 12 6 5,0

Політична Партія "ГОЛОС" 41327 9 7 5,8

Разом 540044 120 74 61,7
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У 2020 році оновлення складу Київської  міської ради складає – 61,7%.

Найвищий показник оновлення мають ПП «СЛУГА НАРОДУ» – 100% та ПП «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» – 91,7%. Найменший показник має Політична партія 
«ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА» – 35,7 % депутатів у попередньому скликанні 
не були обранцями киян. 

Проте серед «нових депутатів» Київської міської ради є багато досвідчених політиків, 
які зараз є народними депутатами (Кучеренко Олексій Юрійович) або були депута-
тами ВР попередніх скликань  (Кужель Олександра Володимирівна, Ємець Леонід 
Олександрович, Усов Костянтин Глібович, Попов Олександр Павлович). Багато з них 
обіймали посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, мали безпо-
середнє відношення до Київської міської державної адміністрації, а також попередній 
досвід співпраці.

Київська міська рада IX скликання 

  -	 переобрані	депутати

     -	 не	були	депутатами	Дніпровської	міської	ради	попереднього	скликання

Попередній досвід депутатства  
у Київській міській раді  

(2015 рік)
ПІБ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Порошенко Марина Анатоліївна

Хацевич Ігор Мирославович

Андрусишин Володимир Йосифович

Ковалевська Людмила Олександрівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Прокопів Володимир Володимирович

Чайка Ольга Юріївна

Українська партія "Єдність" Задерейко Андрій Іванович

Супрун Олександр Сергійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Баленко Ігор Миколайович

Ємець Леонід Олександрович

Усов Костянтин Глібович
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Попередній досвід депутатства  
у Київській міській раді  

(2015 рік)
ПІБ

Порайко Андрій Миколайович

Погребиський Олександр Ігорович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Криворучко Тарас Григорович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Артеменко Сергій Вікторович

Кононенко Віктор Іонасович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Міщенко Олександр Григорович

Ар’єва Ярина Володимирівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Никорак Ірина Петрівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Турець Владислав Володимирович

Таран Сергій Вікторович

Бойченко Павло Іванович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Сторожук Вадим Павлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Окопний Олексій Юрійович

Коваленко Ганна Миколаївна

Пастухова Наталія Юзьківна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Ясинський Георгій Ігорович

Тимченко Олександр Сергійович

Галицька Ольга Валеріївна
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Попередній досвід депутатства  
у Київській міській раді  

(2015 рік)
ПІБ

Левченко Олег Анатолійович

Габібуллаєва Дінара Тарлан Кизи

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ)  
ВІТАЛІЯ КЛИЧКА"

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Кличко Віталій Володимирович

Шовковський Олександр Володимирович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Пинзеник Олеся Олександрівна

Українська партія "Єдність" Калініченко Дмитро Юрійович

Макаренко Максим Анатолійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Гончаров Олександр Володимирович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Гончаров Володимир Валентинович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Іщенко Михайло Володимирович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Грушко Віктор Валентинович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Старостенко Ганна Вікторівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Опадчий Ігор Михайлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Овраменко Олена Вікторівна

Лимар Юлія Володимирівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Странніков Андрій Миколайович
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Попередній досвід депутатства  
у Київській міській раді  

(2015 рік)
ПІБ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Маляревич Олесь Вікторович

Чорній Богдан Петрович

Смірнова Мирослава Михайлівна

Романюк Роман Сергійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Терентьєв Михайло Олександрович

Брагінський Віктор Володимирович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Мондриївський Валентин Миколайович

Білоцерковець Дмитро Олександрович

Зубрицька Олеся Михайлівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Муха Вікторія Вячеславівна

Кириченко Катерина Володимирівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Костюшко Олег Петрович

Непоп Вячеслав Іванович

Андронов Владислав Євгенович

Бондаренко Володимир Володимирович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Банас Дмитро Миколайович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА"

Українська партія "Єдність" Омельченко Олександр Олександрович

Шпак Ігор Вячеславович

Українська партія "Єдність" Іванченко Вадим Анатолійович
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Попередній досвід депутатства  
у Київській міській раді  

(2015 рік)
ПІБ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Ярмоленко Юлія Олександрівна

Українська партія "Єдність" Кримчак Сергій Олександрович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Сулига Юрій Анатолійович

Українська партія "Єдність" Павлик Віталій Андрійович

Федоренко Ярослав Юрійович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина" Веремеєнко Ольга Леонідівна

Поцілуйко Оксана Степанівна

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина" Товмасян Ваган Робертович

Самолудченко Олеся Анатоліївна

Українська партія "Єдність" Ярошенко Роман Валерійович

Берікашвілі Наталія Володимирівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"

Попов Олександр Павлович

Букало Олена Юріївна

Марк Марія Володимирівна

Наконечний Михайло Васильович

Царенко Михайло Олександрович

Кириленко Ігор Іванович

Уласик Юлія Олександрівна

Ахметов Рустем Сафіуллович

Плужник Олександр Анатолійович

Кравець Володимир Андрійович

Симуніна Юлія Миколаївна

Українська партія "Єдність" Яловий Володимир Борисович
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Попередній досвід депутатства  
у Київській міській раді  

(2015 рік)
ПІБ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"

Кулеба Євгенія Анатоліївна

Вітренко Андрій Олександрович

Федоренко Юрій Сергійович

Конопелько Микола Володимирович

Пашинна Лілія Василівна

Бурдукова Вікторія Вадимівна

Присяжнюк Михайло Олексійович

Трубіцин Владислав Сергійович

Кузьменко Євген Андрійович

Говорова Олена Іванівна

Зантарая Георгій Малхазович

Семенова Ксенія Ігорівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"

Кучеренко Олексій Юрійович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина" Галайчук Ігор Васильович

Нестор Віталій Романович

Слончак Володимир Вікторович

Гоцуляк Ольга Михайлівна

Марченко Олена Львівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ")

Зубко Юрій Григорович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина" Свириденко Ганна Вікторівна

Українська партія "Єдність" Шлапак Алла Василівна

Кужель Олександра Володимирівна
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Попередній досвід депутатства  
у Київській міській раді  

(2015 рік)
ПІБ

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина" Москаль Денис Денисович

Українська партія "Єдність" Бродський Олександр Якович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"

Нефьодов Максим Євгенович

Ярош Зоя Володимирівна

Козак Тарас Мирославович

Маленко Григорій Сергійович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Васильчук Вадим Васильович

Михайлова Аліна Артурівна

Лінчевський Олександр Володимирович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Богатов Костянтин Володимирович

Попатенко Василь Сергійович

З огляду на значну присутність у Київраді дев’ятого скликання депутатів, які працювали 
у попередньому скликанні, можна прогнозувати їх активну взаємодію і тепер. Значних 
ідеологічних розбіжностей між представниками «Європейської солідарності», «УДАРу», 
«Єдності» не спостерігається, чинником конфлікту можна назвати хіба що конкуренцію 
між лідерами «ЄС» та «УДАРу» Петром Порошенком і Віталієм Кличком із прицілом на 
майбутні президентські вибори.
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До міської ради Дніпра за результатами виборів потрапили такі політичні партії. 

«ПРОПОЗИЦІЯ» 
— 29,06% (22 депутати). До складу цієї фракції входить чимало чиновників 
міської ради та співробітників комунальних підприємств. Фактично 
вона утворена шляхом злиття фракцій «УКРОП» та «Наш край» попе-
реднього скликання міської ради Дніпра під новим політичним брендом 
«Пропозиція». Він став «парасольковим» і для колишніх представників 
інших політичних сил. Так, серед депутатів є ті, кого раніше на виборах 
висували Партія регіонів, «Опозиційний блок», «Відродження», БПП 
«Солідарність» та ВО «Батьківщина».

ОПЗЖ 
— 17,29% (13 депутатів). До складу цієї фракції увійшли представники 
бізнесу, які працюють у сфері нерухомості та права. Виступ політичної 
сили, яка претендує на лідерство у проросійському сегменті політичних 
сил, можна назвати цілком успішним.

«СЛУГА НАРОДУ» 
— 11,84% (9 депутатів). Дебютанти у складі міської ради Дніпра. 
Третину з них делегувала Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
ім. І.Мечникова, головний лікар якої Сергій Риженко невдало намагався 
кинути виклик Борису Філатову на виборах міського голови Дніпра.

«ГРОМАДСЬКА СИЛА» 
— 9,77% (8 депутатів). Ця політична партія попри офіційний всеукра-
їнський статус працює здебільшого на Дніпропетровщині, її лідер Загід 
Краснов вийшов до другого туру виборів міського голови Дніпра.

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 
— 8,01% (7 депутатів). Позиції цієї політичної сили у Дніпрі виглядають 
не надто потужними, проте власне представництво у міській раді вона 
зуміла отримати.

БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» 
— 6,20% (5 депутатів). Зоряний час Олександра Вілкула минув, і пред-
ставництво у міській раді Дніпра є слабкою втіхою для політика, який 
кілька років тому виглядав перспективним та успішним.
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Майже третину ради становлять жінки — їх представництво в Дніпровській міськраді 
зросло майже на 10%.

Серед фракцій міської ради нового скликання м. Дніпро є тільки одна абсолютно нова 
політична сила — «Слуга народу», представники якої не мали міських депутатських 
мандатів. В усіх інших фракціях наявна велика кількість депутатів попередніх скликань.

Найбільша фракція у міськраді Дніпра — «Пропозиція», утворена об’єднанням фракцій 
з попереднього складу міської ради  «УКРОП» і «Наш край» та колишніх висуванців 
інших політсил. 

До нового складу обрано чимало чинних депутатів міської ради, яких підсилюють 
депутати вже ліквідованих райрад, колишні депутати міськради і посадовці міськради. 
Найімовірніше, спільну мову знайдуть представники партій «Пропозиція», «Опозиційна 
платформа — За життя», «Європейська солідарність». Такі висновки можна зробити з 
огляду як на діяльність міської ради попереднього скликання, так і на перебіг виборчої 
кампанії. Сукупно вони набрали 42 депутатські мандати (22 — «Пропозиція», 13 — 
ОПЗЖ, 7 — ЄС), що дозволяє припустити їх неформальну консолідацію навколо місь-
кого голови Бориса Філатова.

Зникнення фракцій «УКРОП» та «Наш край» порівняно з попереднім скликанням 
міської ради Дніпра можна пояснити їх входженням до бренду «Пропозиція», тоді як 
«Самопоміч» суттєво знизила свою політичну активність.

Дніпровська міська рада VIII скликання

Назва політичної партії, місцева організа-
ція якої висунула кандидатів у депутати

К-сть 
голосів, 
поданих 

за місцеву 
організацію 
політичної 

партії

К-сть  
отриманих 

депутатських 
мандатів

К-сть депу-
татів, які у 

2015 році не 
були депута-

тами ДМР

% нових  
депутатів 

до загальної 
кількості  
депутатів

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОПОЗИЦІЯ" 62100 22 11 17,2

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 36959 13 8 12,5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 25308 9 9 14,1

Партія "Громадська сила" 20894 8 3 4,7

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" 17135 7 4 6,3

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ВІЛКУЛА 
"УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" 13263 5 2 3,1

Разом 175659 64 37 57,8
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У 2020 році оновлення складу Дніпровської міської ради становить 57,8%. 

  -	 переобрані	депутати

     -	 не	були	депутатами	Дніпровської	міської	ради	попереднього	скликання

Попередній досвід депутатства у Дніпровській 
міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Дніпровської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОПОЗИЦІЯ"

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" Гельфер Григорій Аркадійович 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Гороховський Михайло Семенович

Безуглий Олексій Леонідович

Політична Партія "Опозиційний блок" Каптєлова Тетяна Леонідівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" Шевченко Сергій Анатолійович

Політична Партія "Опозиційний блок" Пустовий Сергій Володимирович

Андрієнко Антон Олегович

Бондаренко Олексій Григорович

Денисенко Олег Олександрович

Хазан Наталія Вікторівна

Федько Юрій Михайлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" Павлов Артем Григорович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" Санжара Олександр Олександрович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" Федоренко Володимир Володимирович

Васил’єв Борис Юрійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" Дитятковська Євгенія Михайлівна

Клюєв Артем Геннадійович

Васючков Іван Олександрович
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Попередній досвід депутатства у Дніпровській 
міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Дніпровської міської ради VIII скликання

Клименко Андрій Володимирович

Політична Партія "Опозиційний блок" Демідова Наталія Михайлівна

Кучеренко Анастасія Вадимівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" Кривошеєв Євген Валерійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"

Гуфман Геннадій Леонідович

Політична Партія "Опозиційний блок" Вишневецький Руслан Юрійович

Чорний Микола Валерійович

Політична Партія "Опозиційний блок" Григорук Олег Романович

Багацький Олександр Олександрович

Політична Партія "Опозиційний блок" Губерт Василь Петрович

Політична Партія "Опозиційний блок" Нікітін Сергій Михайлович

Куян Олена Олександрівна

Сидоренко Олександр Миколайович

Щербатов Дмитро Олексійович

Лещенко Олексій Васильович

Коробов Юрій Анатолійович

Політична Партія "Опозиційний блок" Стєпанян Олена Олександрівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ

Риженко Сергій Анатолійович

Міро Данило Володимирович

Лежньов Антон Вікторович

Бедлецька Світлана Олегівна

Свердлін Дмитро Валерійович

Мансурова Аліада
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Попередній досвід депутатства у Дніпровській 
міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Дніпровської міської ради VIII скликання

Скребець Юрій Юрійович

Тарасова Єсенія Олександрівна

Солоха Віталій Васильович

ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКА СИЛА"

Партія "Громадська сила" Краснов Загід Геннадійович

Пермяков Олексій Олександрович

Партія "Громадська сила" Ельдаров Абдула Ісаєвич

Партія "Громадська сила" Кушнір Станіслав Васильович

Партія "Громадська сила" Збарська Катерина Юріївна

Басов Станіслав Андрійович

Мірошніченко Олександр Дмитрович

Партія "Громадська сила" Лаппо Ігор Миколайович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Ричкова Тетяна Борисівна

Музика Максим Іванович

Петрицька Валерія Вікторівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Маринчук Северин Георгійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Примаков Каміль Юрійович

Краснопольський Сергій Владленович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Хмельников Артем Олександрович
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Попередній досвід депутатства у Дніпровській 
міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Дніпровської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ВІЛКУЛА "УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА"

Вілкул Олександр Юрійович

Політична Партія "Опозиційний блок" Гивель Ярослав Орестович

Політична Партія "Опозиційний блок" Начар’ян Наталія Олександрівна

Політична Партія "Опозиційний блок" Пилипенко Наталія Василівна

Гончаренко Наталія Вікторівна

Збереження у Дніпровській міській раді восьмого скликання, нехай і під іншим 
партійним брендом, великої кількості депутатів, особисто лояльних до міського голови 
Бориса Філатова, дозволяє прогнозувати консолідацію навколо нього за участі полі-
тичних сил, які є опонентами на національному рівні, — «Європейської солідарності» 
та «ОПЗЖ». Цей факт підтверджує наше припущення про різноманіття інтересів та 
превалювання великого бізнесу над політикою на рівні міст-мільйонників.
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На виборах до міської ради Львова 25 жовтня зафіксовано такі результати:
• «Європейська солідарність» — 26 місць;
• «Самопоміч» — 17 місць;
• «Голос» — 8 місць;
• «Варта» — 7 місць;
• ВО «Свобода» — 6 місць. 

Показовими видаються не лише відсутність проросійських політичних партій, але й 
крах намагань партії «Слуга народу» отримати депутатські мандати у міській раді міста 
Лева. Натомість спостерігаємо за успіхом партії «Ватра», яка постала на основі попу-
лярного пабліку в соціальній мережі Facebook, зосереджувалась на проблемах міського 
розвитку. З іншого боку, «Народний контроль», «Громадянська позиція» та «УКРОП» 
представництво у Львівській міській раді втратили. Можна стверджувати, що нега-
тивну роль у цьому випадку відіграло зниження активності згаданих політичних сил на 
національному рівні та зміна політичної кон’юнктури.

Головний перерозподіл голосів відбувся між політичними силами, які зберегли присут-
ність у Львівській міській раді: «Європейською солідарністю», «Самопоміччю» та ВО 
«Свобода». Новачки отримали трохи менше за чверть депутатських мандатів, що 
суттєво мінімізує їхній вплив на роботу Львівської міської ради.

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
2020 РІК 

Назва політичної партії, місцева 
організація якої висунула 

кандидатів у депутати

К-сть голосів, 
поданих за 

місцеву орга-
нізацію полі-
тичної партії

К-сть 
отриманих 

депутат-
ських 

мандатів

К-сть депутатів, 
які у 2015 

році не були 
депутатами 

ЛМР

% нових 
депутатів до 

загальної кіль-
кості депутатів

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 68794 26 16 25

Політична партія "Об’єднання 
"САМОПОМІЧ" 42787 17 8 12,5

Політична Партія "ГОЛОС" 19621 8 8 12,5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)"

15324 7 4 6,25

Політична партія Всеукраїнське 
об’єднання "Свобода" 15097 6 3 4,7

Разом 161623 64 39 60,9
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У 2020 році оновлення складу Львівської міської ради складає – 60,9 %

Найвищий показник оновлення депутатського корпусу у ПП "ГОЛОС" – 100%. Інші 
чотири політичні сили в середньому «оновилися» біля 50 % :

ПП "Об’єднання "САМОПОМІЧ" – 47,1%;

ПП Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 50%;

ПП "ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
АКТИВІСТІВ)" – 57,1%;

ПП "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" – 61,5%

Фракція ЛМР «Самопоміч» має найбільшу кількість депутатів із досвідом роботи у міській 
раді, проте колеги з аналогічним досвідом присутні також у фракціях «Європейської 
солідарності» та «Свободи». Очевидно, що протистояння між міським головою та 
міською радою буде достатньо запеклим, про що свідчить і прагнення Андрія Садового 
повернутися до статусу загальнонаціонального політика, і намагання «Європейської 
солідарності» та ВО «Свобода» обмежити його простір для маневру кабінетом міського 
голови Львова.

Львівська міська рада VIII скликання

  -	 переобрані	депутати

     -	 не	були	депутатами	Дніпровської	міської	ради	попереднього	скликання

Попередній досвід депутатства  
у Львівській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутатів 
Львівської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Адамик Петро Михайлович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Івах Сергій Ярославович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Посипанко Ольга Іванівна

Сомик Наталія Петрівна

Бербека Назарій Володимирович



ФОРМУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ У МІСЬКИХ РАДАХ МІСТ-МІЛЬЙОННИКІВ30 |

Попередній досвід депутатства  
у Львівській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутатів 
Львівської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Пак Уляна Ігорівна

Лесик Володимир Любомирович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Доскіч Остап Юрійович

Різник Олексій Романович

Ломага Юрій Томашович

Окряк Анастасія Ізидорівна

Доскіч Віктор Вікторович

Маруняк Оксана Іванівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Рудницький Іван Іванович

Гой Володимир Богданович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Пасевич Олена Вікторівна

Кузик Євген Станіславович

Шевченко Тетяна Григорівна

Гринів Юрій Олексійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Моравецький Юрій Васильович

Пелех Олена Зінонівна

Мелесова-Вальчак Лейла 
Магомедівна

Марусяк Володимир Ярославович
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Попередній досвід депутатства  
у Львівській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутатів 
Львівської міської ради VIII скликання

Дуда Роман Ігорович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Грицевич Роман Євгенович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
"НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" Дідух Михайло Олексійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"

Лучишин Володимир Станіславович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Хомчин Юлія Володимирівна

Стець Андрій Романович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Довжик Вікторія Вікторівна

Лукашевський Юрій Олегович

Закалюк Андрій Євгенович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Динік Оксана Вікторівна

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Василишин Олег Михайлович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Давидович Любов Павлівна

Москаленко Андрій Олександрович

Федишин Роман Степанович

Бойко Євген Теодозійович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Шевців Андрій Володимирович

Колесник Дмитро Євгенович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Мельник Юрій Миколайович

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Зубрицька Богданна Іванівна

Герич Гнат Ігорович
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Попередній досвід депутатства  
у Львівській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутатів 
Львівської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"

Курочка Андрій Мирославович

Возняк Олекса Орестович

Христенко Вікторія Вікторівна

Троць Віталій Іванович

Гаразд Володимир Петрович

Шолтис Ігор Вікторович

Дячишин Андрій Богданович

Чижишин Марія Анатоліївна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВАРТА  
(ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)"

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
"НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" Веремчук Валерій Миколайович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
"НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" Ворко Тарас Ігорович

Печенко Орест Орестович

Васюта Неля Мирославівна

Мартинюк Юрій Анатолійович

Шелестак Наталія Володимирівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ – УКРОП" Зінкевич Ігор Володимирович
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Попередній досвід депутатства  
у Львівській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутатів 
Львівської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

Кошулинський Руслан 
Володимирович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Свобода" Лопачак Маркіян Романович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Свобода" Гринишин Володимир Іванович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Свобода" Гутник Андріян Юрійович

Мельничук Любомир Анатолійович

Тягнибок Андрій Ярославович
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Представництво в Одеській міській раді втратили Одеська морська партія Сергія 
Ківалова та ВО «Самопоміч». Симпатики останньої політичної сили поодинці присутні 
в різних політичних проєктах, а електоральне ядро спробував перехопити «Голос», 
проте без особливого успіху.

Фракція «Довіряй ділам» практично не оновилася порівняно з попереднім скликанням. 
Проте кадрове питання, схоже, не є пріоритетним, оскільки представництво в Одеській 
міській раді залишається надійною опорою для переобраного міського голови, співке-
рівника партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова.

У фракції «ЄС» четверо з десяти обранців — представники попереднього скликання, 
крім того, екскандидат на посаду міського голови Петро Обухов, який став депутатом, 
уже був депутатом, щоправда, Одеської обласної ради (у 2014–2015 роках). Один із 
нинішніх депутатів — Вадим Терещук — у попередньому скликанні представляв партію 
«Самопоміч».

Фракція «ОПЗЖ» нараховує трьох депутатів, які працювати в ОМР попереднього скли-
кання (від «Опозиційного блоку»), та трьох колишніх депутатів Одеської обласної ради, 
також попереднього скликання. Одна з членів фракції — Олена Вододюк — є підпри-
ємницею, яку медіа пов’язували з Володимиром Галантерником, колишнім «покрови-
телем» Геннадія Труханова, з яким той увійшов у досить жорсткий конфлікт, що триває 
й зараз.

До фракції «Слуга народу» увійшли екскандидат на посаду міського голови, бізнесмен 
і актор Олег Філімонов, депутатка попереднього скликання від «Самопомочі» Ольга 
Квасніцька, ректор Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова Ігор 
Коваль, громадські діячі тощо. Наприклад, членкиня фракції Олександра Ковальчук є 
заступницею директора Одеського художнього музею, тоді як сам директор Олександр 
Ройтбурд обраний депутатом від партії «Європейська солідарність».

Повністю «нові обличчя» має фракція Партії Шарія. Крім режисера Іллі Фреймана, до 
її складу увійшли  бізнесмен Олексій Нагаткін (його батько раніше займався ліквіда-
цією комунальних підприємств Одеської міської ради), дружина депутата від «ОПЗЖ» 
Віктора Баранського Олена Зефнер, охоронець фірми, пов’язаної з Віктором Баранським, 
Іван Семчук, підприємниця Ганна Шабанова та директор телеканалу «Южная волна» 
Володимир Іванов.
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ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
2020 РІК 

Назва політичної партії, місцева 
організація якої висунула 

кандидатів у депутати

К-сть голосів, 
поданих за 

місцеву орга-
нізацію полі-
тичної партії

К-сть 
отриманих 

депутат-
ських 

мандатів

К-сть депутатів, 
які у 2015 

році не були 
депутатами 

ОМР

% нових 
депутатів до 

загальної кіль-
кості депутатів

Політична партія "ДОВІРЯЙ 
ДІЛАМ" 51367 20 1 1,6

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ"

46406 18 14 21,9

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА 
НАРОДУ" 24435 10 10 15,6

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 23274 10 6 9,4

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ 
ШАРІЯ" 13372 6 6 9,4

Разом 158854 64 37 57,8

У 2020 році оновлення складу Одеської  міської ради складає – 57,8 %.

Депутатський корпус двох політичних сил на 100% складається з депутатів, які не 
представляли  інтереси одеситів з 2015 по 2020 рік (ПП "СЛУГА НАРОДУ", ПП "ПАРТІЯ 
ШАРІЯ"). ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" «оновилася» на 78%, а ПП 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" на 60%.

Найнижчий показник «оновлення» у ПП "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ", де лише одна особа не була 
депутатом попереднього скликання. 

Одеська міська рада VIII скликання

  -	 переобрані	депутати

     -	 не	були	депутатами	Дніпровської	міської	ради	попереднього	скликання

Попередній досвід депутатства  
в Одеській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Одеської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ"

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Труханов Геннадій Леонідович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Шумахер Юрій Борисович
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Попередній досвід депутатства  
в Одеській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Одеської міської ради VIII скликання

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Кірєєв Володимир Анатолійович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Танцюра Дмитро Миколайович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Бриндак Олег Борисович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Нікогосян Левон Рубенович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Терновський Андрій Юрійович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Етнарович Олег Володимирович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Іваницький Олександр Валеріанович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Шеремет Олександр Геннадійович

Українська морська партія Сергія Ківалова Осауленко Світлана Вікторівна

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Кісловський Андрій В’ячеславович

Антонішак Оксана Степанівна

Політична Партія "Опозиційний блок" Ієремія Василь Володимирович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Варавва Людмила Анатоліївна

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Плаксій Тетяна Василівна

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Матвєєв Олександр Вікторович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Страшний Сергій Анатолійович

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Куценко Ірина Ігорівна

Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" Лозовенко Марина Костянтинівна
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Попередній досвід депутатства  
в Одеській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Одеської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"

Скорик Микола Леонідович

Узунов Сергій Опанасович

Батраков Ігор Валентинович

Баранський Віктор Сергійович

Едельман Олександр Володимирович

Політична Партія "Опозиційний блок" Єремиця Олексій Миколайович

Таланова Анна Вікторівна

Українська морська партія Сергія Ківалова Корнієнко Володимир Олександрович

Вододюк Олена Сергіївна

Політична Партія "Опозиційний блок" Гіганов Богдан Вікторович

Абрамов Олександр Андрійович

Саутьонков Віталій Миколайович

Кучук Михайло Ілліч

Сеник Роман Віталійович

Чігідін Валерій Вікторович

Авдєєв Олександр Робертович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Леонідова Лілія Василівна
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Попередній досвід депутатства  
в Одеській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Одеської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"

Філімонов Олег Миколайович

Асауленко Олексій Володимирович

Ковальчук Олександра Володимирівна

Коробкова Олена Анатоліївна

Данилюк Сергій Леонтійович

Коваль Ігор Миколайович

Квасніцька Ольга Олексіївна

Жукова Наталія Олександрівна

Мороховський Вадим Вікторович

Рибак Дар’я Андріївна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Обухов Петро Геннадійович

Большедворова Анастасія 
Олександрівна

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Терещук Вадим Сергійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Звягін Олег Сергійович

Мандриченко Жанна Василівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Потапський Олексій Юрійович

Попова Світлана Леонідівна

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ")

Стась Едуард Павлович
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Попередній досвід депутатства  
в Одеській міській раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Одеської міської ради VIII скликання

Ройтбурд Олександр Анатолійович

Вагапов Андрій Володимирович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ"

Нагаткін Олексій Олегович

Шабанова Ганна Сергіївна

Фрейман Ілля Андрійович

Іванов Володимир Олегович

Семчук Іван Михайлович

Зефнер Олена Юріївна

Значна присутність в ОМР восьмого скликання депутатів, які вже мають досвід роботи 
з представницьким мандатом, дає змогу припустити консолідацію неформальної 
(умовно патріотичної) більшості навколо міського голови Одеси Геннадія Труханова. 
Також спостерігаються відцентрові тенденції всередині фракції «ОПЗЖ», які можуть 
спричинити її розпад та послаблення можливостей впливати на ситуацію у місті. 
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У Харкові результати виборів до міської ради 25 жовтня 2020 року такі:
• «Блок Кернеса — Успішний Харків» — 34 мандати (40,48%);
• «ОПЗЖ» — 19 мандатів (22,62%);
• «Європейська солідарність» — 9 мандатів (10,71%);
• «Слуга народу» — 9 мандатів (10,71%);
• Партія Шарія — 7 мандатів (8,33%);
• Блок Світличної «Разом» — 6 (7,14%).

Порівняно з 2015 роком у Харківській міській раді відбулися суттєві зміни. 5 років тому 
зняття з виборів у Харкові «Опозиційного блоку» дозволило «Відродженню», яке підтри-
мував Геннадій Кернес, створити монобільшість у міській раді. Розклад сил у ХМР 
сприяв агресивній поведінці Г.Кернеса, формуванню у нього відчуття самозаспокоєння. 
Зараз ситуація змінилася: партія «Самопоміч» виступила донором для більш амбітних 
на сьогодні політичних проєктів, «Наш край», який був представлений у Харківській 
міській раді, розчинився в «ОПЗЖ». «Європейська солідарність» запропонувала цікавий 
список на ідеологічній основі, а Юлія Світлична капіталізувала кілька років роботи на 
чолі Харківської ОДА, нехай і з не надто вражаючим результатом.

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
2020 РІК 

Назва політичної партії, місцева 
організація якої висунула 

кандидатів у депутати

К-сть голосів, 
поданих за 

місцеву орга-
нізацію полі-
тичної партії

К-сть 
отриманих 

депутат-
ських 

мандатів

К-сть депутатів, 
які у 2015 

році не були 
депутатами 

ОМР

% нових 
депутатів до 

загальної кіль-
кості депутатів

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК 
КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!" 117470 33 13 15,7

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ"

64892 19 17 20,5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 27843 9 9 10,8

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА 
НАРОДУ" 27107 9 9 10,8

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ 
ШАРІЯ" 20266 7 7 8,4

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК 
СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!" 19016 6 5 6,0

Разом 276594 83 60 72,3
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Харківська міська рада VIII скликання

  -	 переобрані	депутати

     -	 не	були	депутатами	Дніпровської	міської	ради	попереднього	скликання

Попередній досвід депутатства в Харківської міській 
раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Харківської міської ради VIII скликання

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!"

Бондар Валентина Сергіївна

Партія "Відродження" Медведєв Юрій Ігорович

 Цибульник Тетяна Анатоліївна

Партія "Відродження" Тупіцин Володимир Миколайович

Партія "Відродження" Терехов Ігор Олександрович

Партія "Відродження" Василенко Олександр Іванович

Партія "Відродження" Головчанська Ганна Олександрівна

Партія "Відродження" Тимофєєва Надія Миколаївна

Партія "Відродження" Ільєнко В’ячеслав Михайлович

Партія "Відродження" Лобановський Олександр Ігорович

Мурашов Олег Віталійович

Мирошниченко Олександр 
Геннадійович

Партія "Відродження" Вельможна Ольга Іванівна

Партія "Відродження" Нехорошков Роман Борисович

Партія "Відродження" Поздєєва Тетяна Геннадіївна

 Касьянов Олександр Сергійович

Партія "Відродження" Казанжиєва Неллі Василівна
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Попередній досвід депутатства в Харківської міській 
раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Харківської міської ради VIII скликання

Горбунова-Рубан Світлана 
Олександрівна

Таукешева Тетяна Дауледкіріївна

Партія "Відродження" Золотарьов Володимир Михайлович

Партія "Відродження" Топчій Тетяна Василівна

Тоболіна Олена Олексіївна

Чечетова-Терашвілі Тетяна 
Михайлівна

Панова Аліса Віталіївна

Партія "Відродження" Товкун Олег Миколайович

Партія "Відродження" Гагарін Віталій Вікторович

Партія "Відродження" Руденко Андрій Іванович

Партія "Відродження" Новак Олександр Миколайович

Китайгородська Вікторія 
Володимирівна

Кіриченко Світлана Володимирівна

Партія "Відродження" Михайлов Габріел Миколайович

 Бабицька Світлана Ігорівна

Партія "Відродження" Котковський Володимир Романович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"

Фельдман Олександр Борисович

Політична партія "Наш край" Ларченко Віктор Миколайович

Політична партія "Наш край" Овечкін Ігор Миколайович
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Попередній досвід депутатства в Харківської міській 
раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Харківської міської ради VIII скликання

Шрам Ігор Володимирович

Агеєнко Альона Володимирівна

Насінник Сергій Валерійович

Хівренко Дмитро Миколайович

Спаський Андрій Сергійович

Полупанов Ігор Ігорович

Фесун Віктор Васильович

Родзинський Анатолій Анатолійович

Скоробагач Марія Володимирівна

Лесик Андрій Анатолійович

Губіна Анастасія Олександрівна

Андрійчук Євген Іванович

Саід Джавід

Данило Сергій Михайлович

Лавріненко Олександр Анатолійович

Тичков Едуард Олексійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Абрамичев Олег Євгенійович

Ройтблат Алла Борисівна

Ісаєнко Ігор Павлович

Малбієва Катерина Павлівна
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Попередній досвід депутатства в Харківської міській 
раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Харківської міської ради VIII скликання

Пушкарьов Ігор Володимирович

Чебишев Сергій Станіславович

Іванов Андрій Павлович

Курашова Тетяна Миколаївна

Ревчук Артем Сергійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"

Кучер Олексій Володимирович

Бондаренко Максим Андрійович

Алєксєйчук Вікторія Іванівна

Казанська Рената Тимурівна

Мустафаєва Аліна Ельманівна

Федорик Анастасія Сергіївна

Тимчук Андрій Олександрович

Суботін Віктор Георгійович

Котуков Олександр Анатолійович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ"

Роженко Микита Андрійович

Світличний Сергій Вікторович

Сирота Сергій Борисович

Терещук Сергій Сергійович

Матвейченко Давіто Гелович
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Попередній досвід депутатства в Харківської міській 
раді VII (2015 рік)

Прізвище, ім'я, по батькові депутата 
Харківської міської ради VIII скликання

Мільшин Олександр Володимирович

Плетньов Володимир Васильович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!"

Світлична Юлія Олександрівна

Бабічев Анатолій Валерійович

Булах Дмитро Андрійович

Радченко Максим Олександрович

Шталь Тетяна Валеріївна

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Черняк Ігор Юрійович

Депутатський дауншифтінг
Київ: депутатами міськради від «Європейської солідарності» стали колишні парламен-
тарії Леонід Ємець та Костянтин Усов, аналогічно від «УДАРу» — Дмитро Білоцерковець 
та Роман Романюк.

Львів: до міської ради обрано колишніх парламентаріїв від ВО «Свобода» Руслана 
Кошулинського та Андрія Тягнибока.

Дніпро: колишні депутати ВРУ — Олександр Вілкул («Українська перспектива») та 
Тетяна Ричкова («Європейська солідарність»)

Показово, що подібні приклади реального підсилення списків до міської ради експар-
ламентаріями спостерігалися саме у містах, які з різних причин претендують на роль 
політичної столиці України.
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Аналіз орбіт тяжіння міських 
депутатів та їх належності  
до груп впливу

Говорячи про бізнес-інтереси у містах-мільйонниках, потрібно звернути увагу на 
найбільш прибуткові різновиди бізнесу, до яких в українських реаліях можна зараху-
вати житлобудівництво, девелоперські послуги та використання у власних інтересах 
ресурсів комунальних підприємств.

КИЇВ. Бізнес-конфлікти у столиці традиційно були пов’язані з 
незаконними забудовами. На жаль, це цілком природне явище, 
оскільки і вартість землі, і вартість квадратного метра житла, і 
темпи будівництва у Києві залишаються найвищими в Україні. 
Разом із тим суттєво зростає попит на зручні ділянки для забу-
дови з підведеними комунікаціями та розгалуженою тран-
спортною інфраструктурою.

Протягом минулих років найбільш скандальним забудовником 
у Києві був Максим Микитась, який встиг змінити мандат 
депутата Київради на мандат парламентарія, побувати в ізоля-
торі та дати свідчення НАБУ про низку своїх ситуативних парт-

нерів. «Фактор Микитася» у даному випадку, з одного боку, може стримати амбіції 
інших забудовників, з іншого — стимулювати його конкурентів до активізації.

Саме тому варто звернути увагу на неформальні зв’язки Вадима Столара (чинного 
народного депутата фракції «ОПЗЖ») та Дениса Комарницького (колишнього члена 
команди Леоніда Черновецького) всередині депутатського корпусу Київради. У Столара 
в активі — депутати Київради від «ОПЗЖ» Юлія Уласик та Михайло Наконечний, Ірина 
Никорак від «Європейської солідарності». Проте головний чинник впливу цього амбіт-
ного забудовника на роботу Київради — її секретар Володимир Бондаренко («УДАР»). 

Денис Комарницький може розраховувати на Михайла Терентьєва та Віктора Грушка 
від «УДАРу», Віталія Нестора, Дениса Москаля та Аллу Шлапак від «Батьківщини», Сергія 
Артеменка від «Європейської солідарності». Одразу четверо депутатів у фракції «Єдність» 
пов’язані з колишнім парламентарієм-«регіоналом», членом команди Черновецького 
Олександром Супруненком.

Варто зазначити, що власники компанії «Епіцентр-К» Олександр та Галина Гереги 
отримали персональних лобістів в особі Володимира Гончарова (заступника генди-
ректора компанії «Епіцентр-К») та Олександра Гончарова (юрисконсульта компанії 
«Епіцентр-К»). Символічно, що обидва отримали мандати депутатів Київради за спис-
ками партії «УДАР».
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ДНІПРО. Місто постійно перебуває у стані бізнес-кон-
фліктів між різними кланами та угрупованнями, які, за 
великим рахунком, стали візитною карткою цього 
мегаполіса. Претензії представників одних ФПГ до 
інших озвучуються публічно, вони стають відомими 
широкому загалу за межами міста. Спостерігається 
чітка тенденція до консолідації зусиль більшості впли-
вових бізнесменів проти домінуючої групи. У міру 

підсилення впливу тандему Філатов — Корбан проти них почали об’єднуватися інші 
впливові бізнесмени. Цьому сприяє і фігура керівника громадської ради при Дніпровській 
міській раді Геннадія Корбана, який має репутацію надзвичайно непоступливого та 
агресивного у процесі розв’язання бізнес-конфліктів.

ЛЬВІВ. У столиці Галичини спостерігається цікавий симбіоз 
інтересів. З одного боку, інтереси забудовника Григорія 
Козловського (депутата обласної ради від «Європейської солі-
дарності») у Львівській міській раді захищатимуть представ-
ники партії Юрій Ломага, Олексій Різник, Оксана Маруняк. 
Інтереси у львівському бізнесі має і Петро Адамик. Підтримку 
Ігорю Кривецькому, якого вважають ситуативним партнером 
Г.Козловського, надаватимуть представники ВО «Свобода».

З іншого боку, Андрій Садовий може розраховувати на підтримку представників 
ІТ-сектору та ресторанно-туристичного бізнесу, які знайшли представництво у фрак-
ціях «Самопомочі» та «Голосу». Тому можна припустити конфлікт між представниками 
забудовників, які зазвичай мають негативний імідж серед мешканців міста, та підпри-
ємців, які позиціонуватимуть себе як сучасні та креативні.

ОДЕСА. Зрозуміло, що представники партії «Довіряй ділам» 
намагатимуться захищати інтереси згаданого вище Юрія 
Шумахера та інших осіб, пов’язаних із політичною підтримкою 
з боку Геннадія Труханова. Для цього вони утворюватимуть 
ситуативні альянси з представниками «Європейської солі-
дарності» та «Слуги народу». Разом із тим Геннадій Труханов, 
який підтримує дружні відносини з Борисом Кауфманом та 
Олександром Грановським, шукатиме за їх сприяння 
підтримки в оточенні Володимира Зеленського.

У «ОПЗЖ» залишається невеликий вибір — підтримка з боку 
Партії Шарія, проте набагато актуальнішим питанням є 

консолідація всередині самої фракції політичної сили в Одеській міськраді. Не виклю-
чено, що відомий в Одесі забудовник Аднан Ківан допоможе «ОПЗЖ» за рахунок 
місцевих та загальнонаціональних медіаресурсів.
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ХАРКІВ протягом багатьох років має символ конфліктного 
бізнес-потенціалу — ринок «Барабашово», навколо якого 
зламано чимало списів. Його контролює народний депутат і 
«локомотив» партійного списку «ОПЗЖ» у Харкові Олександр 
Фельдман. 

Можливий конфліктний потенціал варто розглядати в контексті 
пильнішої уваги до рідного міста з боку міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова. Смерть Геннадія Кернеса може створити 

вакуум влади, який будуть намагатися заповнити як його соратники, так і противники. 
Причини для цього очевидні — стратегічний характер Слобожанщини та потужний 
потенціал Харкова як промислового центру.
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Конфігурація можливих 
коаліцій та прогнози щодо 
зміни політики міста

NB: Законодавство України не передбачає утворення коаліцій у місцевих радах, 
тому термін «коаліція» ми використовуємо на позначення усталеного або ситу-
ативного альянсу місцевих депутатів задля консолідованого захисту інтересів 
міста, у якому вони працюють.

КИЇВ

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету за січень–жовтень 2020 року

25 млрд грн.

97 млрд грн.

Партія Вплив національного керівництва на місцеву 
раду за 10-бальною шкалою

«Європейська солідарність» 9
«УДАР» 10

«Єдність» 10
«Слуга народу» 8

«ОПЗЖ» 8
«Голос» 7

«Широка коаліція». Міський голова Віталій Кличко після прийняття присяги закликав 
створити «широку коаліцію на благо всіх киян». Логіка В.Кличка в цілому зрозуміла — 
перемога у першому турі виборів мера столиці відродила його президентські амбіції. 
Це особливо помітно на тлі послаблення популярності Володимира Зеленського. Проте 
міський голова столиці приречений маневрувати між різними інтересами, і цей чинник 
використовуватимуть різні групи впливу всередині Київради. Вони будуть зацікавлені 
в отриманні економічних преференцій в обмін на демонстрацію постійної або ситуа-
тивної лояльності. Кличко ж, зі свого боку, зацікавлений у продовженні «історії успіху» 
на столичному рівні, що видається проблематичнішим через відсутність у Київраді 
лояльної до нього постійної більшості.
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ДНІПРО

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету за січень–жовтень 2020 року

5,3 млрд грн.

13 млрд грн.

Партія Вплив національного керівництва на місцеву раду 
за 10-бальною шкалою

«Пропозиція» 10
«ОПЗЖ» 4

«Слуга народу» 7
«Громадська сила» 10

«Європейська солідарність» 2
«Європейська перспектива» 10

«Коаліція поміркованої опозиційності». Вона не матиме формального характеру 
(власне, це не передбачено законодавством), проте фракції «Пропозиція», «ОПЗЖ» та 
«Європейська солідарність» орієнтуватимуться у своїх діях на міського голову Бориса 
Філатова. Це дасть йому змогу зміцнити власні позиції у діалозі з владою у Києві та 
спробувати перетворитися з учасника бізнес-конфліктів на арбітра. Це можливо в тому 
випадку, коли робота міської ради Дніпра сприятиме кристалізації президентських 
амбіцій Бориса Філатова. Фундамент для цього у вигляді збільшення підстав для поро-
зуміння з депутатами міської ради Дніпра він на сьогодні має.
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ЛЬВІВ

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету за січень–жовтень 2020 року

3,9 млрд грн.

8,8 млрд грн.

Партія Вплив національного керівництва на місцеву раду 
за 10-бальною шкалою

«Європейська солідарність» 6
«Самопоміч» 10

«Свобода» 8
«Голос» 6
«Варта» 10

«Коаліція	 Анти-мер».	 Ситуативний	 альянс	 «Європейської	 солідарності»	 та	 «Свободи»	 з	
можливим	долученням	«Варти»	буде	спрямований	на	максимальне	ускладнення	життя	місь-
кому	голові	Львова	Андрію	Садовому.	Той	керує	містом	вже	14	років,	значна	частина	містян	
відчувають	втому.	Порівняно	з	попереднім	скликанням	ЛМР	ситуація	для	А.Садового	погірши-
лася,	адже	його	опоненти	посилили	свої	позиції.	Сумнівно,	що	означені	фракції	ЛМР	зуміють	
консолідувати	2/3	 голосів,	 аби	висловити	А.Садовому	недовіру,	проте	вони	якнайактивніше	
боротимуться	за	власні	преференції	та	просуватимуть	бізнес-інтереси.
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ОДЕСА

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету за січень–жовтень 2020 року

3,6 млрд грн.

10,14 млрд грн.

Партія Вплив національного керівництва на місцеву 
раду за 10-бальною шкалою

Довіряй ділам 10
«ОПЗЖ» 8

«Слуга народу» 7
«Європейська солідарність» 4

Партія Шарія 5

«Коаліція	вимушеного	патріотизму».	Партія	«Довіряй	ділам»	відіграватиме	роль	комунікатора	
між	політичними	опонентами	«Європейською	солідарністю»	та	«Слугою	народу».	Вони	висту-
патимуть	як	молодші	партнери	політичної	сили	Труханова	та	протидіятимуть	спробам	поси-
лення	проросійського	впливу	на	ситуацію	в	Одесі.	Очевидно,	що	за	підтримку	представникам	
«ЄС»	та	«СН»	заплатять	можливістю	реалізовувати	власні	бізнес-інтереси	у	місті.	Проте	саме	
«Довіряй	ділам»	залишиться	головним	бенефіціаром	рішень	ОМР.
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ХАРКІВ

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету за січень–жовтень 2020 року

5,2 млрд грн.

15,9 млрд грн.

Партія Вплив національного керівництва на місцеву 
раду

«Блок Кернеса — Успішний Харків» 10
«ОПЗЖ» 7

«Слуга народу» 7
«Європейська солідарність» 6

Партія Шарія 9
Блок Світличної «Разом!» 10

«Коаліція	очікування».	Смерть	Геннадія	Кернеса	є	визначальним	чинником	для	роботи	міської	
ради	Харкова.	Після	заочного	проголошення	його	міським	головою	фракція	«Блок	Кернеса	—	
успішний	Харків»	відіграватиме	роль	старшого	партнера	у	ситуативному	альянсі	зі	«Слугою	
народу»	та	«Європейською	солідарністю».	Разом	з	тим	представлені	у	Харківській	міській	раді	
депутати	намагатимуться	створити	для	себе	вигідні	позиції	на	випадок	можливих	дочасних	
виборів	міського	голови.
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Загальні висновки

• Вибори до міських рад міст-мільйонників значною мірою стали відображенням 
виборчої кампанії 2020 року в цілому, її своєрідною квінтесенцією. 

• Міські ради міст-мільйонників пережили суттєве оновлення депутатського корпусу, 
що може вплинути на ефективність їхньої роботи.

• У міській раді жодного з міст-мільйонників не буде створено монобільшості, всюди 
доведеться формувати баланс інтересів.

• Показовим є успіх новостворених та локальних політичних сил, які приречені на 
більш агресивну політику порівняно зі старожилами міських рад. 

• Низка політичних проєктів, які були популярними 5 років тому («Самопоміч» за 
винятком Львова), стали донорами кадрів для нових партій. 

• Правляча у масштабах країни партія «Слуга народу» у містах-мільйонниках отри-
мала результати, які дозволяють їй претендувати хіба що на статус молодшого полі-
тичного партнера. 

• «Європейська солідарність» отримала представництво в усіх міських радах міст-міль-
йонників, здобувши першість за результатами виборів у Києві та Львові. 

• «Батьківщина» отримала фракцію лише у одному місті-мільйоннику, тоді як «ОПЗЖ» 
— у чотирьох.

• «Голос» представлений у міських радах Києва та Львова. 

• Помітний успіх проросійських політичних сил — «ОПЗЖ» та Партії Шарія — слід 
вважати тривожним сигналом українському політикуму в цілому. 

• Проєкт «За майбутнє» попри «УКРОПівську» основу не зумів отримати прописку в 
жодній міській раді українського мегаполісу.

• Характер місцевої взаємодії представників політичних сил, які прийнято вважати 
опонентами («Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа 
— За життя»), відрізнятиметься від формату відносин між ними на національному 
рівні. 

• Попри поточну виборчу систему та обмежений імперативний мандат не варто абсо-
лютизувати можливості впливу партійного керівництва на фракції політичних сил 
у містах-мегаполісах

• Місцеві бізнес-конфлікти стануть не лише викликами для роботи міських рад в укра-
їнських мегаполісах, але й каталізаторами формування політичних сил нової якості.

• Міські голови мегаполісів, які за підсумками виборів зберегли свої крісла, намагати-
муться вплинути на роботу міських рад у власних інтересах. 
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Ступінь	оновлення	міських	рад	міст-мегаполісів	за	підсумками	виборів	25	жовтня	2020	року:	

В	усіх	радах	депутатський	склад	оновився	більш	ніж	наполовину.

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету 
за січень–жовтень 2020 року

25 млрд грн.

97 млрд грн.

Київ

Дніпро

Львів

Одеса

Харків

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету 
за січень–жовтень 2020 року

5,3 млрд грн.

13 млрд грн.

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету 
за січень–жовтень 2020 року

3,9 млрд грн.

8,8 млрд грн.

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету 
за січень–жовтень 2020 року

3,6 млрд грн.

10,14 млрд грн.

Дохідна частина бюджету за 2015 рік  

Дохідна частина бюджету 
за січень–жовтень 2020 року

Київ

Дніпро

Львів

Одеса

Харків

Всюди

62%

58%

60%

55%

72%

> 50%

5,2 млрд грн.

15,9 млрд грн.

х 4 
рази

х 3 
рази

х 3 
рази

х 2,2
рази

х 2,5
рази

Оновлення міськрад
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Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України» (ВГО КВУ) 
діє з 20 лютого 1994 року, як незалежна позапартійна організація. І реалізує 
свою місію, яка полягає у створенні умов для забезпечення реалізації прав 
громадян та реального народовладдя шляхом:

• просвіти і активізації конкретного громадянина, інститутів 
громадянського суспільства;

• участі у формуванні та реалізації політики у пріоритетних для ВГО КВУ 
сферах;

• громадського моніторингу і контролю реалізації політики у відповідній 
сфері;

• Взаємодії із зацікавленими сторонами у сфері громадського контролю за 
виборчим процесом та діяльністю обраних осіб, реформуванню виборчого 
законодавства, втілення принципів належного управління на рівні 
держави і місцевого самоврядування.


