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Вступ
Головною метою дослідження було визначення поточних процесів роботи із
соціальними конфліктами в громадах Одеської області, акторів, які залучені до
моніторингу, аналізу, інтервенції та трансформації конфліктів у громадах, визначити рівень їхньої компетенції, а також сфери, у яких вони працюють.
Завданням дослідження, насамперед, було проаналізувати процеси вирішення
наявних соціальних конфліктів в Одеському регіоні, визначити місцеві потреби
щодо навичок для вирішення проблем та конфліктів, ідентифікувати основні активні групи місцевих мешканців, інституції, громадські об’єднання, які працюють або можуть працювати із соціальними конфліктами, які виникають.
У рамках дослідження було проведено 30 глибинних інтерв’ю та 10 фокус-груп
в червні 2019 року у Балті, Біляївці, Березівці, Білгород-Дністровському, Болграді, Кілії, Кодимі, Любашівці, Рені, Татарбунарах. У дослідженні взяли участь
представники з 39 громад (зазначені населенні пункти та сусідні селища). Учасники фокус-груп є представниками місцевих громадських організацій, органів
місцевого самоврядування, місцеві лідери думок (включно з освітніми, релігійними, культурними заклади), а також місцеві активісти, які представляють неформальні ініціативи.
Крім того, було проведено аналіз 20 місцевих та регіональних ЗМІ досліджених
громад, у яких висвітлювалися соціальні конфлікти та процеси роботи з ними,
за річний період (травень 2018 р. — травень 2019 р.), що дало змогу перевірити,
наскільки конфлікти стають публічними, чи готові місцеві ЗМІ до їхнього
висвітлення.
Дослідження проведено ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву»
протягом травня-липня 2019 року.

Це видання опубліковано в межах проекту «Соціологічне дослідження з визначення наявних процесів роботи з соціальними конфліктами в Одеській області, Україна», який спільно впроваджувався ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву» та Програмним офісом Форуму
громадянської служби миру (forumZFD) в Україні за підтримки Форуму громадянської служби
миру (forumZFD).
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Балта (Ананьїв, Балта, Мирони, Оленівка,
Плоске, Подільськ)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: РЕЛІГІЙНІ, ЗЕМЕЛЬНІ
Які зміни здійснились за останні 5 років у вашій громаді?
На думку респондентів, серед основних змін необхідно зазначити медичну реформу, реформу освіти та децентралізацію. «Децентралізація дала можливість
громаді визначати, куди витрачати гроші, більша частина грошей, що зароблено, залишається на місці» (оригінал російською, переклад автора). Респонденти
зазначили, що тепер громада зможе вирішувати питання, які є складними, передусім, дороги та благоустрій.
Як позитивну зміну децентралізацію називали і учасники глибинних інтерв’ю:
«Коли у нас стала громада, децентралізація пройшла, рівень життя піднявся,
я як голова мікрорайону — нема відмови від місцевої влади, зараз все йде від нас»
(оригінал російською, переклад автора). «Позитивні сторони житлово-комунальні, закуплено техніку, трактори, снігоприбиральні машини, ефект децентралізації» (оригінал російською, переклад автора).
Підкреслювали також позитив від медичної реформи, зокрема впровадження
електронних рецептів та сімейних лікарів.
Водночас учасники говорили, що серед населення є незадоволення, оскільки реформи поки не дають тих результатів, які очікувались. Крім того, серед негативу
було підкреслено: «Люди, вони перешкоджають розвитку громади… Звичайні,
прості люди, люди думали, що можна махнути паличкою і все буде» (оригінал російською, переклад автора). Інші учасники також підкреслили, що люди не готові
до змін або «несприйняття реформ, в плані того, що поки людина не стикнулася
з цим, то цього не розуміє» (оригінал російською, переклад автора).
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Учасники фокус-групи (надалі — ФГ) розповіли, що основним джерелом інформації залишається ТБ, при чому деякі підкреслили, що люди, особливо старше
50, отримують інформацію з «ангажованих каналів». Дивляться, як місцеві канали (здебільш люди старшого віку), так і національні. Але є проблема: «Люди не
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звикли перевіряти інформацію, не розрізняють фейки від справжньої інформації,
й цьому вірять» (оригінал російською, переклад автора).
Також були названі газета «Народна трибуна» та Інтернет, який «в селах є, але
дуже мало».
Представники місцевої влади наголосили, що намагаються тримати постійну комунікацію з мешканцями та активістами. «В міській раді у нас створено відділ
розвитку громадянського суспільства для спілкування з громадськістю, у нас є
координатори секторів, щоб було краще працювати з громадськістю. Ми працюємо саме з представниками». Крім того, вони підкреслили, що «можна людям
прийти в раду та сказати про проблеми, та будемо думати, ми думаємо як налагодити діалог». Зазвичай ініціюється зустріч з представниками відповідних відділів, і така практика з’явилася при мері Сергії Мазурі, тобто в останні 10 років.
Описуючи комунікацію з місцевою владою, учасники ФГ наголосили, що «хто
стукає — тому відкривають».
Учасники глибинних інтерв’ю також підкреслювали, що покращилась комунікація з місцевою владою в Балті.
Хто є «активними» діячами на місці?
Учасники фокус-групи не змогли сформулювати портрет активного діяча, але
розповіли, що серед активних груп є «ветеранська організація, яка працює активно, інваліди активні, і є молодіжні організації і спілка рибалок». Що стосується молодіжних організацій, то мова йде про шкільну молодь, яка «створила свій
парламент — раду, вони виказують свої ініціативи, та кажуть все, що можуть».
Крім того, були названі так звані вуличні комітети («той, хто відповідає за порядок на вулиці, до нього звертаються, й він/ вона йдуть напряму до влади… Це
просто активіст. Над вуличним комітетом є один, хто вирішує, координатор
всіх…це на громадських [засадах]»). Але вуличні комітети згадували також у контексті об’єднання громади для спільного вирішення невеликих проблем: благоустрій майданчиків, висадження зелених насаджень тощо.
Окремо респонденти називали старост, які «реально стають лідерами, вони хочуть щось змінювати».
Яке ставлення до правоохоронних органів?
Учасники ФГ описали загальне ставлення до правоохоронних органів, як вкрай
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негативне: «Поліція нічого з того, з чим стикається, нічого не вирішує». Навели приклад, коли збили учасника АТО, є відповідне відео, але поліція нічого не
зробила, «або це саме ставлення працівників поліції до «атовців» (оригінал російською, переклад автора).
Учасники ФГ наголосили, що склад та зовнішній вигляд поліції оновився, але по
суті вона залишилась «статистами», оскільки кожен один одного знає, люди не
хочуть свідчити, а поліція не хоче працювати.
Які є проблеми та конфлікти в громадах?
Насамперед, учасники фокус-групи назвали інфраструктурні проблеми, якість
доріг та освітлення.
Наступною проблемою назвали незаконну вирубку лісу, яка «кришується прокуратурою», і за яку ніхто не несе покарання. Окрім екологічної складової, виникає конфлікт з фермерами, оскільки ці лісові посадки розмежовують поля і є
захисними, відповідно фермери стережуть свої поля.
Ще одним конфліктом на місцевому рівні, учасники ФГ назвали релігійний, через
існування одночасно «Московського патріархату, українського, греко-католиків
та поляків». Основний конфлікт відбувається між Московським патріархатом
та Православною церквою України (ПЦУ). Конфлікт виник передусім через приналежність чоловічого монастиря,
який ПЦУ хотіла «забрати», але, на
думку респондентів, цей конфлікт Конфлікт між
навколо монастиря потроху затихає. Московським
Особливо гострим цей конфлікт був патріархатом та ПЦУ
у 2015 році, коли до міста привезли продовжується, він не
тіло першого вбитого на Донбасі, а є агресивним, але стосується
представники Московського патрі- великої частини місцевого
архату відмовились його відспівува- населення
ти, навіть намагалися зачинити двері
монастиря перед ходою, яка пройшла
7 км, але завадили представники
«Правого сектору». Тоді, за словами одного з учасників ФГ, «отець Олександр
сказав, я не буду його відспівувати, він — вбивця братнього народу». Вважається, що тоді була втрачена довіра, як до монастиря, так і до отця Олександра.

«

Водночас конфлікт між Московським патріархатом та ПЦУ продовжується, він
не є агресивним, але стосується великої частини місцевого населення, оскільки
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з ним постійно стикаються при похованні. «Багато хто говорить так: «Мене
хрестили в цьому соборі, мені все рівно, який патріархат» (оригінал російською,
переклад автора). Учасники фокус-групи вважають, що це не стільки релігійний
конфлікт, скільки його підігрівають – «Особливо вона піднімається під вибори».
Окрім виборів, учасники ФГ також навели приклади, коли релігійне питання використовувалося місцевими фермерами, чиї пайщики були прихильниками різних патріархатів, відповідно, з метою перерозподілу землі прикривалися релігійним конфліктом.
Наступним конфліктом учасники ФГ назвали земельний: «Ті землі, які передано
громадам – розподілено. Проте, ті, що не передали – Держкомзему складно працювати. Є приклади людей, які не отримали землі. Із 12 отримали лише 3. А іншим не хочуть віддавати землі, 2 га землі, які винні по закону».
В с. Оленівка також назвали конфлікт між фермерами, які «землю ділять – колективну власність. Правоохоронні органи займаються. Там відбулась підтасовка
документів». Про земельні конфлікти згадували й учасники глибинних інтерв’ю.
Земельні конфлікти, на відміну від релігійних, висвітлювалися у місцевих ЗМІ.
Вони також писали про конфлікт між місцевими виробниками молока та центральною владою — Мінагрополітики — через «завищені стандарти якості молока» (сайт Думская, 8 лютого 2018 — див. додаток).
Крім того, ще до закону про декомунізацію були конфлікти через
перейменування вулиць, коли проводилися відповідні громадські слухання.

проблеми завжди є,
а конфліктів – нема

«

Також на сьогодні розгортається конфлікт щодо прапору міста, якого кольору
йому бути — чи нагадує поточний варіант російський «триколор», чи буде нагадувати румунський, чи потрібно було прапор міста брати в АТО. «Був випадок,
коли приїхали з цим прапором [схожим на румунський], був мер. Виникла сутичка. Це робить людей 10-15». Ті, хто це роблять, «не хочуть, щоб були присутні
будь-які російські елементи». Але «жителі прапор міняти не хочуть».
Водночас звучала думка, що «проблеми завжди є, а конфліктів – нема» (оригінал
російською, переклад автора).
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Незважаючи на той факт, що при відповіді на попереднє питання щодо ставлен9

ня до правоохоронних органів, учасники ФГ наголосили на вкрай негативному
ставленні, тим не менш, саме поліція та прокуратура були названі серед тих, до
кого люди звертаються у разі виникнення проблеми.
Крім того, були названі старости в селі та мер в місті, голова місцевої адміністрації.
Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Люди вірять, що конфлікт можна вирішити, навіть називають цифру – у 90% випадків це можна зробити.
«Місцева влада: нема таких питань, які неможливо вирішити,
Місцева влада: нема таких
є проблема й тебе вислухають,
шукаємо вихід з ситуації, якщо питань, які неможливо
не виходить, пояснюємо чому вирішити, є проблема й тебе
й пропонуємо свій [варіант]» вислухають, шукаємо вихід
(оригінал російською, переклад з ситуації, якщо не виходить,
автора). Інші учасники ФГ та- пояснюємо чому й пропонуємо
кож підкреслили, що в місь- свій [варіант]
краді завжди підкажуть, куди
звернутися з проблемою, але
«деякий процент населення не хоче звертатись».

«

Чи брали ви участь в місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
«Зараз ми в процесі розробки ковальні для учасників АТО. Це не психологічна, а
трудова реабілітація. Це потрібно. Були проекти для допомоги хворим дітям та
учасникам АТО. Міська рада допомагала нам».
«Міська рада, відділ громадянського розвитку суспільства розробляє проекти по
залученню людей. Спочатку малі проекти. Наші проекти перемагали. Один із
них – облаштування майданчиків. Другий – про дорогу». Крім того, називалися
проекти, які подаються від місцевої влади на різноманітні посольства та міжнародні організації, зокрема, щодо енергоефективності, працетерапії тощо.
Крім того, учасники ФГ наголосили на впровадженні 3-й рік поспіль громадського бюджету. «В позаминулому році — 20 000 як приз. У минулому – 10 000. Дуже
активні жителі. Міська рада залучає». В перший рік були проблеми з відбором
проектів, оскільки голосувала тільки комісія, що визнали неефективним і залу-
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чили до голосування громадськість, але люди боялися складної системи ідентифікації для голосування. Відповідно були залучені викладачі інформатики, які
допомагали розібратися з системою.
Учасники ФГ взагалі дуже позитивно ставляться до ідеї громадських бюджетів,
що дозволяє краще комунікувати з місцевими мешканцями, вибудовувати довіру, залучати більше людей до вирішення тих чи інших питань. Позитивно до
цього ставляться і представники місцевої влади, які брали участь у глибинних
інтерв’ю.
Учасники ФГ наголосили, що проведення семінарів є звичайною справою, в них часто беруть участь представники місцевої влади та громадськості в Одесі та у Києві.
Серед корисних семінарів назвали ті, які проводила «Юридична сотня», «Завдяки
семінару та зустрічі виграли 3 українські справи проти РФ. Матеріали поїхали
до Європейського суду. Були виїзди до Києва, Харкова та Львова. Дізналися дуже
багато про медицину. Ми як громадська організація знаємо, куди звертатися. Є
ще СУВІАТО [Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій], проводила семінар. Корисне джерело».
Яких навичок чи знань вам бракує?
Учасники ФГ серед навичок та знань, яких їм бракує, назвали юридичні, психологічні: «До кожної людини повинен бути підхід», мотиваційних.
Учасники інтерв’ю також наголошували, що хотіли б мати більше знань, щоб
реалізовувати проекти (проектний менеджмент), щоб не боятися починати
великі ініціативи.
Крім того, говорили про необхідність навичок щодо ведення бюджетів проектів,
фінансова грамотність.
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Біляївка (Біляївка, Градениці, Маяки, Усатове)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО
ПАРКУ, КОНФЛІКТИ З РОМАМИ
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років?
Учасники ФГ позитивно відгукнулися щодо децентралізації, зокрема, це сприяло покращенню роботи місцевої школи, де відбувся якісний ремонт, з’явився
інклюзивний клас та спортивний комплекс.
Позитивно було сприйнято початок медичної реформи, але учасники ФГ наголошували на нестачі достатньої кількості лікарів на місцях, проте почали з’являтися молоді медики.
Крім того, підкреслили: «Щодо культури сьогодні, то це відкриття місцевого
будинку культури в Біляївці, до цього відремонтували в Майорах Будинок
культури, там є гуртки, є простір, де можуть займатися діти та проводити
час, після капітального ремонту відкривається будинок культури у Біляївці,
може не так як хочеться, але ми рухаємося. Молодь намагається теж
розвиватися та бути активними» (оригінал російською, переклад автора).
Учасники ФГ розповіли, що «з 2016 року йде розвиток громадськості, молоді, по
проектах, по громаді, молодіжна рада є, молодіжна резиденція планується, там
будуть розробляти проекти» (оригінал російською, переклад автора).
Також серед позитиву було названо будівництво стадіону, а серед негативу —
якість деяких доріг.
Проте, дехто наголосив, що не всі місцеві мешканці до кінця розуміють, що таке
громада.
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Учасники ФГ розповіли, що багато інформації отримують з місцевої преси, але
вони спостерігають тенденцію, що у ній висвітлюються лише позитивні новини:
«Якщо почитати “Вісті Біляївки”, то ми живемо краще, ніж в Німеччині» (оригінал російською, переклад автора). Учасники глибинних інтерв’ю також назвали
фейсбук групу «Біляївка сіті».
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Щодо спілкування з мером, то учасники ФГ зробили акцент лише на звітах голови міста. Щодо громадських слухань, то згадали, що вони відбуваються лише раз
на рік. Учасники ФГ наполягали на необхідності більших контактів між місцевою владою та мешканцями.
Інтернет та сарафанне радіо «через таксі» також було виокремлено.
Хто є «активними» діячами на місці?
Серед активних місцевих учасники ФГ назвали жінок: «жінки всюди більш активні, жінка хоче щастя для родини, для майбутнього, для дітей, для чоловіка»
(оригінал російською, переклад автора).
Яке ставлення до правоохоронних органів?
На думку учасників ФГ, довіра до правоохоронних органів дуже низька через
їхню бездіяльність. «В минулому році був інцидент, бійка між дорослими людьми.
Викликали поліцію, яка не приїхала, поїхали до райвідділу й написали заяву… Не
приїхали, бо відпочивали та спали, вони втомились. Фіналу й розв’язки ситуації
не було» (оригінал російською, переклад автора).
Іншої думки тримаються представники місцевої влади, які в глибинному інтерв’ю зазначили, що рівень довіри до поліції «високий, і поліція бере участь в
акціях, по інформаційному наповненню теж активні — у розкритті злочинів»
(оригінал російською, переклад автора).
Які є проблеми та конфлікти в громадах?
Перший конфлікт, який описали учасники ФГ, пов'язаний з дорогою, яка не є на
місцевому балансі. «Вона зв’язує об’їзну дорогу, а дороги нема, там колеса відвалюються, люди чергують добу, другу добу — легкові й маленькі пускаємо, а великі
вантажні — ні. Влада практично не реагує. Терпець урвався, люди взяли й перекрили. Адміністрація не чує нас, поліція теж» (оригінал російською, переклад
автора). Перекриття доріг через вантажний транспорт, який перевантажений,
виникало і в с. Усатове.
Іншою проблемою назвали земельне питання — питання Національного парку.
Окремо учасник глибинного інтерв’ю розповів про проблеми екології в с. Градениці та конфлікти, які виникають через близькість Молдавської ДРЕС та
викидів звідти.
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Також відзначили проблему ромського населення: «проблема циган, які постачають наркотики, вони [роми] дуже конфліктні. Якщо приходять до лікарні, то
вони вимагають уваги, у них тяжкі
пологи, бо вони не слідують нормам»
(оригінал російською, переклад авДороги нема, там колеса
тора).

«

відвалюються, люди
чергують добу, другу
добу - легкові й маленькі
пускаємо, а великі вантажні ні. Влада практично не реагує.
Терпець урвався, люди взяли й
перекрили. Адміністрація не чує
нас, поліція теж

Респонденти ФГ та глибинних інтерв’ю фактично не згадували про
проблему наркотиків, але аналіз місцевих ЗМІ показав, що один з конфліктів стався через проведення у
с. Нерубайське акції «Стоп наркотики», яку не підтримала частина місцевих мешканців. Також ЗМІ писали
про конфлікт у с. Хлібодарське, де
люди вийшли на протест після того,
як на переході було збито жінку, і вимагали від поліції та місцевої влади
звернути увагу на проблемну ділянку дороги (Біляївка.City, 13 травня 2018 —
див. додаток).

Конфліктне ставлення до водіїв маршруток та взагалі стану міжміських перевезень активно прослідковується у місцевих ЗМІ та соціальних мережах. Окремі
конфліктні ситуації виникають періодично і через так званий «нахалбуд».
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Учасники ФГ позитивно розповідали про роль колишнього голови Біляївської
районної адміністрації Арсена Жумаділова (залишив посаду у березні 2017 р.), до
якого можна були прийти, обговорити проблему та очікувати швидкого
Проблему підняли в групі
вирішення: «Ми сиділи півтори години, він мене зрозумів, сказав “так”… [Bilyayivka City] - відповідно
ми розійшлися на позитиві, й за два у міській раді відслідковують
тижня ми отримали з Туреччини ситуацію. За тенденцією
рейсом 4 аналізатора, фірма турець- народ більш згуртований, люди
ка проплатила все, навіть доставку перестали боятися висловлювати
до Біляївки» (оригінал російською, власну думку
переклад автора).

«
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Крім того, респонденти зазначили, що «звертаються до міськради, в редакцію
газети, у соціальних мережах піднімають проблему, глобальних активістів
нема. Проблему підняли в групі [Bilyayivka City на фейсбук] — відповідно у
міській раді відслідковують ситуацію. За тенденцією народ більш згуртований,
люди перестали боятися висловлювати власну думку».
Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
На думку учасників ФГ зазвичай все ж таки конфлікти люди намагаються вирішувати самі між собою. Але можуть звертатися до поліції або до місцевого депутата.

«

Учасниця глибинного інтерв’ю розповіла, що «якщо є проблема, то ви- Якщо є проблема, то
їжджає районна та місцева влада, виїжджає районна та
поліція, говоримо з людьми, якщо є місцева влада, поліція,
напруга, розмовляємо, пояснюємо.
говоримо з людьми, якщо є
Була ситуація: не було зупинки, пінапруга, розмовляємо, пояснюємо.
шохідного переходу та світлофору,
були аварії, завдяки загальним діям й
встановили світлофор, освітлення та зупинку» (оригінал російською, переклад
автора).
Ситуацію з так званими «євробляхами» та перекриттям ними дороги було вирішено завдяки чергуванням поліцейських.
У разі конфлікту між місцевими та обласною чи центральною владою пишуть
звернення.
Чи брали ви участь в місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
Щодо проектів, то учасники фокус-групи змогли пригадати здебільш екологічні
проекти, зокрема «Грінспейс» та «ЕкоБіляївка», але говорили, що не всі місцеві
з довірою ставляться, коли таке ініціюють представники місцевої влади. Також
розповідали про проекти Британської Ради в Україні (наприклад, «Артзупинка»).
Також згадали проект навчання від ОБСЄ щодо того, як оформлювати проекти.
Крім того, позитивно відгукувались про проект «Розумна взаємодія»: «Ми як влада та громадяни позначаємо на мапі проблемні дільниці: тут сміття, тут люк
відкритий, не просто описали проблему, а як вирішити» (оригінал російською,
переклад автора).
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Яких навичок чи знань вам бракує?
Щодо навичок, то респонденти зазначили, що їм дуже бракує достатнього рівня
знання англійської мови та юридичних знань.
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Березівка (Березівка, Вікторівка, Ланове)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: НА ПОБУТОВОМУ ПІДҐРУНТІ
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років?
Загалом, учасники ФГ погодились, що за останні 5 років в їхній громаді відбулися
позитивні зміни. Зокрема, частково вирішено проблему постачання водопровідної води влітку, що зазвичай було великою проблемою: «Насоси та водонапірні
вежі “ставляться”. Водопроводи по вулицям нові прокладаються. І асфальти по
місту проклалися, дороги робляться. Зробили під’їзди до кожного будинку, також
доріжки. Тобто робиться дуже багато для людей. Я вважаю, що це мабуть завдяки громаді [Березівська міська ОТГ]. Вона вже другий рік [існує]».
Питання водопостачання було гострим для багатьох сіл, зараз, за інформацією
респондентів, саме завдяки реформі децентралізації та наявності фінансів на
місцях будь-яка поломка вирішується швидко.
«Декілька років тому відбулася децентралізація, і тому виникли якісь інші можливості. Їх раніше і не було». Учасники ФГ підкреслювали, що децентралізація
особливо відчутна на селі, оскільки тепер вони мають до кого звертатися і від
цього є результат.
Також розповідали про покращення ситуації з освітленням вулиць: «Раніше, ідеш
на 14км остановка, йдеш по лісу, нічого не видно. А зараз все робиться для людей».
Окрему увагу було приділено освітнім та культурним змінам. «Велика увага приділяється школам, молоді. Знаходяться мабуть якісь спонсори, ну, і культурне
життя: у нас зустрічі з письменниками відбуваються. Стають традиційними
заходи, які проводяться. Міська рада фінансує проведення цих заходів. Люди мають можливість прийти і подивитися концертні програми. Артисти запрошуються».
Також серед позитивних змін назвали реконструкцію стадіону, де тепер є безкоштовно ролердром, тенісний корт, фітнес-куточок, тренажери, баскетбольний
майданчик та багато іншого для різних вікових категорій. Також мешканці хочуть поле для гольфу у майбутньому. Багато говорили про позашкільне дозвілля:
спортивні та художні гуртки, які фінансуються місцевим бюджетом.
Серед позитивних змін також назвали медичну реформу, особливо введення
практики сімейних лікарів, зникнення черг.
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«З кожним роком стає все краще і краще. Благодаря і громаді, і людям які працюють в громаді, та всім небайдужим».
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Люди в районі отримують інформацію з двох місцевих газет, перш за все, з «Березівської правди». Учасники глибинних інтерв’ю також назвали газету «Степовий
маяк».
Також всі заклади підключені до швидкісного Інтернету і багато людей отримують інформацію через соціальні мережі: Facebook, Instagram, YouTube. Один з
респондентів зазначив, «стосовно інтернету. Благодаря громаді, в нас є безкоштовні точки доступу до вай-фай (парк), і в нас безкоштовно можуть всі користуватися. В нас є пенсіонери, які майже кожного дня приходять дивитися
прогноз погоди».
Як завжди, значним джерелом інформації залишається розповідь один одному:
«один із каналів, зрозуміло, це спілкування в колективах, і в нас мінімум два “торгівельних” методів збору інформації, це — новий і старий базар. Люди виходять в
неділю на базар, і вони достатньо велику кількість інформації збирають».
Що стосується питання довіри до влади, то респонденти висловили більшу довіру місцевій владі, чим центральній, яка для них не дуже зрозуміла. Учасники глибинних інтерв’ю виокремили звіти місцевої влади перед громадами, які
відбуваються в Будинку культури: «У нас люди молодці, повна зала приходить».
Один з учасників глибинного інтерв’ю також підкреслив: «Якщо є якісь питання,
чи ідеї, то можна в соц. мережі написати, або піти в адміністрацію, це досить на
високому рівні. Можна листа написати. Комунікація є. І мої ідеї зараз в роботі».
Хто є «активними» діячами на місці?
Серед активних місцевих організацій учасники ФГ називали профспілки та
спортивні організації. Також говорили про наявність екологічних активістів, але
не як серйозних акторів.
Окремо підкреслювалася роль бібліотеки, де відбуваються зустрічі з письменниками.
Деякі з респондентів також називали місцевих фермерів.
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Яке ставлення до правоохоронних органів?
Люди не готові відверто говорити щодо свого ставлення до правоохоронних органів, однак, зазначають: «Ми одразу дзвонимо знайомим. Вони приїжджають
скоро». Деякі респонденти зазначали відверто негативне і недовірливе ставлення
до правоохоронних органів.
Які є проблеми та конфлікти в громадах?
Серед проблем учасники ФГ назвали складність додзвонитися до невідкладної
допомоги та поліції, оскільки тепер
все йде через Одесу: «Кол-центр знаходиться в Одесі. І коли ми їм дзвони- Конфлікт виходить з
мо з міста або району Березівського, а того, що, наприклад, ти
в них перше питання: з якого ви райо- посадив гарбузове насіння
ну? У нас в Одесі немає такого райо- на межі. І не так просто це
ну. Ну, при чому тут Малиновський врегулювати», а «при розділі майна
або Приморський до Березівського. завжди присутній. І при том, що
Взагалі ті, що сидять в кол-центрі, моя корова пішла під забор і з’їла
— вони не розуміють, де цей район вишню» - «Як ми це називаємо в
знаходиться. Це дійсно проблема».
своїй професійній середі місцевого
Інші додають, що «просто втрачасамоврядування - сусідські війни…
ється час, а це — людське життя. У
але якихось масштабних... немає
нас був такий випадок, коли знайома
не могла пів години додзвонитися до
кол-центру, а районний відділ знаходиться просто через дорогу, але я не можу
туди звернутися».

«

Учасники ФГ на запитання щодо конфліктів здебільш надавали приклади побутових. «Конфлікт виходить з того, що, наприклад, ти посадив гарбузове насіння
на межі. І не так просто це врегулювати», а «при розділі майна завжди присутній.
І при том, що моя корова пішла під забор і з’їла вишню» — «Як ми це називаємо в
своїй професійній середі місцевого самоврядування — сусідські війни… але якихось
масштабних... немає».
Одна з учасниць глибинного інтерв’ю на питання про конфлікти та протиріччя
відповіла, що «ви вибачте, у нас ніякого конфлікту в громаді, в місті, нема, я вам
кажу... вам треба у нас пожити трішки, й ви самі все побачите, що я говорю від
душі» (оригінал російською, переклад автора).
Що стосується ромів, то респонденти зазначили, що «явних конфліктів немає.
19

Ми привикли вже, що вони проживають. В школах навіть проводяться фестивалі ромської національності».
На запитання про релігійні конфлікти, респонденти сказали, що «в людей толерантне відношення. Мінімум 6 чи 7 конфесій, і в принципі уживаються усі».
Респонденти зазначали, що значних політичних конфліктів нема і люди намагаються в організаціях толерантно ставитися один до одного. Іноді з’являються
поодинокі люди, які намагаються підігріти тему, але вони не є організованими і
люди самі регулюють, «щоб не створювати такі ситуації».
Окремим конфліктом учасники ФГ назвали «спалення листя. Була навіть створена група у Facebook: «Березовка за чистый воздух». Ця група достатньо активна, кожен може зайти та викласти фото спалення листя». Конфлікт виникає
через те, що приїжджає група, яка повинна скласти протокол та накласти штраф,
а людина відповідно відкидає звинувачення та свариться.
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Серед тих, до кого звертаються у разі виникнення побутових конфліктів, перш
за все називають місцевих депутатів (які фактично за описом виконують функції
мирового судді) та до поліції.
Крім того, респонденти зазначили,
що «жінки все в нас рішають: Хто
буде пасти, хто білить, хто на
трактор сяде».

Жінки все в нас рішають:
Хто буде пасти, хто
білить, хто на трактор
сяде

«

Серед тих, до кого прислухаються,
також назвали голову Березівки Валерія Григораша та депутатів обласної ради – Князя Хачатряна та Олександра
Адзеленко. Хоч в дискусії думки щодо депутатів розійшлися, оскільки залежить
від різного рівня уваги до громади.
Крім того, називали місцевих вчителів, покійного вже учителя фізики Володимира Васильовича, та вчительку «Михайлівну». «Не стільки перевага вчителів,
скільки просто інтелігенція. Прислухаються до них. Лікарі авторитетні, які користуються популярністю, до них також прислухаються. Візьміть того ж самого Миколу Ілліча — це лікар, а саме — ЛОР. Він — авторитетна, поважна людина.
До нього хочуть іти. І якщо він скаже щось інше, окрім своєї медичної діяльності
— до нього прислухаються. Однозначно є такі люди».
Одна з учасниць глибинного інтерв’ю назвала авторитетним священика.
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Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Свого часу питання з будівництвом вежі телефонного зв’язку на місці стадіону
вирішили через збір підписів.
Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
Учасники ФГ не могли назвати міжнародні проекти, які б реалізовувались на
місцевому рівні, але позитивно відзначили роботу представників Корпусу миру
США в Україні: «Протягом вже трьох років спочатку Ден був, тепер Еліс. Приїхали з Америки, і безкоштовно на базі бібліотеки, та, наскільки я знаю, і в школах проводять заняття з іноземних мов. Для дітей, дорослих, юнацтва». «Також
екологічний напрямок сильно підтримує Корпус миру. Та же сама допомога у зборі
пластику».
Серед семінарів та тренінгів, в яких брали участь, учасники ФГ назвали лише ті,
що робляться для освітян та працівників сектору культури. Окремо зазначили
тренінги про те, як залучати кошти для реалізації проектів, які вони проходили
в Одесі.
Окремо згадували про семінари з реформи децентралізації та медіаграмотності,
які проводилися у їхньому районі.
Яких навичок чи знань вам бракує?
Учасники ФГ не зазначили конкретних навичок, які хотіли б отримати, але говорили про бажання виходити на реалізацію більших проектів, можливо із залученням міжнародного фінансування.
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Білгород-Дністровський
(Білгород-Дністровський, Затока, Курортне,
Сергіївка)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: МІЖКОНФЕСІЙНІ, ЗЕМЕЛЬНІ
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років?
Учасники ФГ зазначили, що «за останні 5 років посилилась корупція в нашому регіоні — це як мінус, а як плюс — активізувалась патріотична частина населення,
яка протидіє цим силам корупції» (оригінал російською, переклад автора).
Учасники ФГ не помітили значних економічних чи соціальних змін у своїй громаді. Між тим, зазначили ремонт бібліотеки.
Учасники глибинних інтерв’ю були більш позитивно налаштовані, зокрема, зазначили, що відбулися позитивні зміни, зокрема, «завдяки соцмережам з’явилась
«повідомленість» мешканців міста про ті позитивні зміни, які відбулися у всіх
сферах громадського життя, і в сфері культури, і в сфері економіки, і в політичному житті міста» (оригінал російською, переклад автора). Також виокремили
покращення з бюджетом через децентралізацію.
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Щодо отримання інформації, то учасники ФГ насамперед назвали інтернет та
офіційні сторінки РДА та мерії. При цьому підкреслили, що про більшість важливих подій дізнаються в останню хвилину, бо влада не є відкритою.
Також були названі радіо, «сарафанне радіо» та приватна газета «Торнадо».
Учасники ФГ звернули увагу на байдужість місцевої влади: «В принципі дуже й
дуже важко. Починаючи від особистого прийому, у нього [голова селищної ради
Затоки] завжди готові відповіді, абсолютно на всі запитання» (оригінал російською, переклад автора).
Особливо негативне ставлення до селищної ради Затоки.
Що стосується громадських слухань, то учасники ФГ розповіли: «Що таке у нас
громадські слухання, якщо у нас запрошують, то на вчора, і якщо це 10 людей
прийшли — то це громадські слухання, але “галочка” ставиться» (оригінал ро22
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сійською, переклад автора). Інший учасник ФГ додав, що «створюються
громад-ські ради, які виступають там за мера, або ще за когось, «прикормлені».
Це не голослівно, це я сам намагався увійти до ради при адміністрації, а мені
махнули, навіть не взнали, хто я» (оригінал російською, переклад автора). Інші
учасники також говорили, що як на районному, так і на міському рівні, в
громадських радах багато тих, хто працює не на громад у, а підлаштовується.
З іншого боку, представники місцевої виконавчої влади підкреслювали, що намагаються налагодити діалог, запроваджують «громадський бюджет», який вважають елементом відкритості, а також збільшують спілкування через інтернет,
запроваджують електронні петиції: «Якщо набирає 150 голосів, виноситься питання на сесію міськради» (оригінал російською, переклад автора).
Хто є «активними» діячами на місці?
Серед активних організацій на місцевому рівні учасники ФГ назвали ті, які представляють інтереси людей з обмеженими можливостями, але один з учасників
наголосив, що «серед них немає солідарності та консолідації через те, що у нас
не робиться та робота, яка повинна була робитися ще з 2005» (оригінал російською, переклад автора).
Крім того, з ФГ стало зрозумілим, що активними є ті організації, які представляють ветеранів АТО, та ті, які борються з корупцією.
Окремо учасники глибинних інтерв’ю зазначили активність студентських та
шкільних рад, які пропонують проекти, голосують за них та намагаються покращити ситуацію.
Яке ставлення до правоохоронних органів?
Щодо довіри до правоохоронних органів, то всі учасники ФГ зазначили, що вона
або нульова, або зі знаком мінус. Крім того, зазначили проблему з недостатньою
кількістю патрулів на район, і з тим, що коли телефонуєш на номер 102, дуже часто навіть не знають оператори, де знаходиться Затока.
Водночас, учасники ФГ розповіли, що в деяких громад формуються загони добровольців, громадської охорони (здебільш представники громадських організацій), які готові патрулювати та допомагати поліції. Сільрада виділяє гроші на
пальне.
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Які є проблеми та конфлікти в громадах?
Насамперед, серед конфліктних ситуацій учасники ФГ назвали міжконфесійну
проблему. Більшість учасників вважає, що цим питанням маніпулюють (боротьба між Київським (а зараз ПЦУ) та Московським патріархатами), особливо напередодні виборів. Іноді це викликає
конфлікт між громадою та владою,
оскільки, як зазначив респондент: У нас був конфлікт, коли
«Влада не розуміє, а ми намагаємо- працівник міськвиконкому
ся пояснити, що згідно зі статтею на питання «Чий Крим?»
Кримінального кодексу, підтримка почав щось розповідати,
однієї з релігійних конфесій — від 3 до а виявилось, що він болгарин, і
5 років» (оригінал російською, пере- його ледь в смітник не закинули.
клад автора).
І роздули це як міжнаціональний

«

Що стосується міжетнічних кон- конфлікт
фліктів, то також вважають, що є
багато маніпуляцій, ніж справжніх
конфліктів і розповідають історію 2016го року: «У нас був конфлікт, коли працівник міськвиконкому на питання «Чий Крим?» почав щось розповідати, а виявилось, що він болгарин, і його ледь в смітник не закинули. І роздули це як міжнаціональний конфлікт» (оригінал російською, переклад автора). Інший респондент
зазначив, що, на його думку, «як такого конфлікту національного у нас в місті
нема, у нас багатонаціональне місто й все це знають прекрасно, все це штучно
створено з варіанту розділяй та володарюй» (оригінал російською, переклад автора).
У 2015 р. стояв більш гостро, зараз зі слів респондентів, менше, але продовжує
існувати конфлікт між місцевими
мешканцями деяких селищ та асенізаторами, які ночами зливають У 2016 році, щоб не
нечистоти біля селищ, відповідно допустить такого,
люди самі їх ловили та здавали владі. як в Лощинівці,

«

почали намагатися
врегульовувати, оскільки з’явились
провокаційні написи: «Аккерман –
без циган»

Окремо згадали ситуацію з ромами.
«У 2016 році, щоб не допустить такого, як в Лощинівці, почали намагатися врегульовувати, оскільки
з’яви-лись провокаційні написи:
«Аккерман
- без циган» (оригінал російською, переклад автора). Але, на думку декількох
–
респондентів, конфлікти між місцевими та ромами час від часу виникають.
24

Звіт в рамках проекту | Соціологічне дослідження з визначення наявних процесів роботи
з соціальними конфліктами в Одеській області, Україна

Один з учасників глибинного інтерв’ю також зазначив, що, на його думку, «сепаратистські настрої дуже високі в регіоні» (оригінал російською, переклад
автора).
Що стосується місцевих ЗМІ, то вони висвітлювали за останній рік проблему будівництва Молдавської ДРЕС, яка викликала негативну реакцію у місцевого населення, також проблему місцевих перевізників, а саме конфлікт між
місцевими депутатами та одним з перевізників, який ігнорує пропозиції щодо
маршрутів. Окремо висвітлюються проблеми незаконного розподілу землі
у Затоці та забудови прибережної зони (найбільша увага ЗМІ) та конфлікт з
укладаннями угод на сіль господарські землі в селі Андріївка Мологівської ОТГ
(див. додаток).
Протягом року відбувалися конфлікти між місцевою владою окремих селищ та
мешканцями через необхідність облаштування безпечних переходів, «лежачих
поліцейських», освітлення тощо для безпечного руху людей. Місцеві мешканці
вдавалися навіть до перекриття доріг.
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Серед тих, до кого звертаються у разі виникнення проблем, респонденти називали міськраду та окремих людей «в
кого є гроші». Депутати міськради,
які брали участь в опитуванні, також Скажу непопулярну річ, ви
розповіли, що до них йдуть навіть з питаєте, чи намагаються
люди вирішити конфлікти.
невеликими проблемами.

«

Люди не намагаються
вирішити конфлікти, вони їх самі
створюють і не помічають цього.
У людей збільшилась внутрішня
агресія, не сприймають один одного

Один з респондентів, своєю чергою,
наголосив: «Скажу непопулярну річ,
ви питаєте, чи намагаються люди
вирішити конфлікти. Люди не намагаються вирішити конфлікти, вони
їх самі створюють і не помічають
цього. У людей збільшилась внутрішня агресія, не сприймають один одного» (оригінал російською, переклад автора).
Крім того, розповідаючи про Затоку, учасники ФГ зупинялися на серйозних земельних конфліктах та конфліктах з інвесторами.
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Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Були названі петиції, голосування, електроні звернення та звичайні письмові
звернення.
Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
«Брала участь у проєкті від ООН: ми зробили ремонт в дитячому садку й замінили вікна/двері — зараз закінчили, хочемо ще екологічні проекти робити. Райвиконком в цьому плані допомагає, знаходить донорів» (оригінал російською, переклад автора).
Крім того, згадують «Школу самоврядування та антикорупційну школу». Тренінги, які відбуваються, як у Білгород-Дністровську, так й «інших містах, міжнародні тренінги, семінари в Києві та в Одесі — було б бажання».
Водночас зазначили, що багато програм для переселенців, які повинні були виконуватися, виконуються не на належному рівні, або фінансування не завжди
отримують саме переселенці.
Яких навичок чи знань вам бракує?
Учасники ФГ зазначили, що хотіли би навчитися питанням самофінансування
для громадських організацій, оскільки не вірять, що допомога міжнародних організацій буде тривалою. Крім того, говорили, що «я чув, що можна вести соціальний бізнес, але як це робити, як повинно бути від “А” до “Я”… Ми вже зареєстровані, перші кроки зроблено, тепер треба знати, як нам стати самофінансованими.
Як проводити ярмарки благодійні, як ми можемо співпрацювати з органами самоврядування» (оригінал російською, переклад автора).
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Болград (Болград, Виноградівка, Залізничне,
Каракурт)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: ПОТЕНЦІЙНІ КОНФЛІКТИ ЧЕРЕЗ
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років?
Перше, що зазначили учасники ФГ на запитання про зміни останніх років, що
«люди почали більш критично ставитися до офіційної інформації, більше недовіри до влади, у людей посилюється відчуття обережності, гасла і заклики викликають занепокоєння» (оригінал російською, переклад автора). Така сама думку
лунала й під час глибинних інтерв’ю: «Озлоблення є у населення, недовіра до всього, що пропонує влада, реформи, наприклад, — вони не сприймаються народом»
(оригінал російською, переклад автора)..
Зокрема, один з учасників ФГ наголосив, що йдуть «пропагандистські заяви про
медичну реформу, ми повірили в те, що медицина повністю [буде покращена]. Послуги швидкої допомоги недоступні, наскільки розумію». З іншого боку, позитивно оцінюють перший етап реформи: «Те, що організували сімейну медицину, це
спростило, стало більше відкритості» (оригінал російською, переклад автора).
Крім того, один з учасників зазначив, що на його думку, відбувся «розкол на національному підґрунті» (оригінал російською, переклад автора).
Водночас не всі учасники ФГ погодились з такими висновками, і наголосили, що
«Болград відроджується, завдяки зусиллям мера: і кафе, і парки, вулиці, майданчики. Народ згуртувався, у нас в місті відсутня національна ворожнеча» (оригінал російською, переклад автора). Однак, відсутність ворожнечі не вирішує
проблеми нового закону про освіту, про що говорили учасники ФГ: «Хочу сказати з приводу освіти, ось прийнятий закон, їм обмежують вивчення мов національних меншин, якщо люди йдуть за цією програмою, то в навчальному
плані немає годин на вивчення рідної мови» (оригінал російською).
Між тим, підкреслили й високий рівень розчарування через невиконання тих
сподівань, що були, а також відсутності розвитку малого бізнесу та підприємництва. Неоднозначне ставлення і до реформи децентралізації через «нав’язування зверху» і приєднання Болграду до Ізмаїльського району в межах реформи
децентралізації.
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Крім того, позитивно відмітили введення безвізового режиму, що дозволяє молоді подорожувати. Дехто зазначив розвиток щорічного фестивалю вина, завдяки якому вдається залучати туристів та зберігати місцеві традиції.
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Ставлення до місцевої влади є скептичним: «Місцева влада наша — це наша еліта, вона абсолютно не підтримує місцеві традиції й культуру, це кар'єристи»
(оригінал російською, переклад автора). Інші додали, що «ми за останній час
змінили кілька голів райадміністрації, вони приїжджають у вівторок і їдуть у
четвер до Києва, вони не пов’язані з народом, ми його не чули й не сприймаємо»
(оригінал російською, переклад автора).
На уточнюючі запитання модератору ФГ, як тоді відбувається діалог між владою і населенням? – учасники відповіли – «на винному фестивалі. Щодо діалогу з
владою… при населенні в середніх селах по три тисячі осіб на сходах збирається
не більш, ніж 30 у нас в Каракурті, разом з сільськими працівниками, не повідомляють населенню, влада зацікавлена, щоб менше людей було!» (оригінал російською, переклад автора).
Щодо джерел інформації, то на думку учасників ФГ, «сарафанне радіо» займає
перше місце. Крім того, «здебільш — це телевізор. У молоді — це і фейсбук, і твітер та інші там новинні стрічки, а для старшого покоління, яким за 40 — це телевізор. Газети стали грати дуже маленьку роль» (оригінал російською, переклад
автора).
Хто є «активними» діячами на місці?
Учасники ФГ відзначили, що «з приводу громадянського суспільства, воно —
нульове. Громадянське суспільство має тиснути на владу, у нас немає такого»
(оригінал російською, переклад автора).
Учасники глибинних інтерв’ю, зі свого боку, зазначили: «Активність проявляють громадські організації, на жаль, чиновники, які за це отримують зарплату, дуже пасивні» (оригінал російською, переклад автора). Наприклад, назвали
«Товариство Кирила і Мефодія, яке я представляю, ми займаємося питаннями
мови та культури, піднімаємо питання про рідну мову в школах» (оригінал російською, переклад автора).
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Яке ставлення до правоохоронних органів?
Учасники ФГ зазначили, що «не порівняти з тією [міліцією], що була раніше, значить, з райвідділу перетворили у відкріплення, раніше ми мали можливість контролювати багато працівників, підприємства допомагали, коли було необхідно,
де паливо, де транспорт, а на сьогоднішній день поліція як би є, але як би немає»
(оригінал російською, переклад автора).
Учасники глибинних інтерв’ю також наголосили, що «багато хто сподівався, що
нова поліція буде по-новому працювати, але видно не до кінця цю реформу продумали, тому що звичайні рядові поліцейські зіткнулися з тим, що немає гарантій
їхньої безпеки» (оригінал російською, переклад автора).
Які є проблеми та конфлікти у громадах?
При запитанні щодо конфліктів, учасники ФГ скоріш згадували про проблеми,
а не конфлікти, зокрема з якістю питної води, екологією тощо. Тим не менш, зазначили довготривалу історію з нецільовим використанням грошей на
будівництво свердловин для питної Я переконаний в одному,
води: «Правоохоронні органи не хо- що конфліктів у нас
тіли три роки порушувати справу немає, але якщо почнеться
кримінальну, і ми залучили канал впровадження ОТГ, то
«Інтер», так ось, два роки вже спра- конфлікти почнуть виникати.
ва ця і експертизу відправили до Ми- Тому що там, де діляться гроші колаєва, а сільський голова говорить: там губляться родинні зв'язки… Я
«Не мої гроші» (оригінал російською, вважаю, що неможна об'єднувати
переклад автора).
села, які за етнічним складом зовсім

«

Крім того, конфліктом назвали про- різні, це передумова до конфлікту
цес об’єднання громад, які не хочуть
об’єднуватися, оскільки «є самодостатніми». Учасник глибинного інтерв’ю пояснив: «Я переконаний в одному, що
конфліктів у нас немає, але якщо почнеться впровадження ОТГ, то конфлікти
почнуть виникати. Тому що там, де діляться гроші — там губляться родинні
зв'язки… Я вважаю, що неможна об'єднувати села, які за етнічним складом зовсім
різні, це передумова до конфлікту» (оригінал російською, переклад автора).
Питання проблемного об’єднання територіальних громад постійно висвітлюють
і місцеві ЗМІ. Крім того, місцеві медіа висвітлювали ситуації з перекриттям доріг
через проблему з оформлення земельних ділянок та конфлікт через відмову міс29

цевих депутатів створювати опорну школу — Болградський навчально-виробничий комплекс в м. Болграді («Дружба», 6 листопада 2018 — див. додаток).
Що стосується міжнаціональних конфліктів, то, зокрема, представники албанської спільноти зазначили: «Село Каракурт. Ось у нас в селі проживає багато
національностей, ця дружба яка в сім'ях, у нас ось немає конфліктів між національностями. Ми Георгіїв день робили в Ізмаїлі, албанських товариств у нас
організовано багато» (оригінал російською, переклад автора). Інший зазначив:
«У нас немає [конфліктів] з тієї причини, що сталося велике взаємопроникнення культур, у нас немає етнічно чистих сіл, і там є і гагаузи, і болгари, і албанці. Зараз йде складання мало не нової національності – «бессарабець». Тому
сказати, що можуть бути конфлікти на національному ґрунті, не можу. Хіба
що, хтось штучно почне підіймати питання» (оригінал російською, переклад
автора).
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Учасники ФГ не були готові назвати місцевих авторитетів, хтось навіть зазначив:
«Як можна йти до людини, якій не вірять і не довіряють? Ну, нема до кого
Як можна йти до людини,
йти» (оригінал російською, переклад
якій не вірять і не
автора). Єдиний, кого виокремили, —
довіряють? Ну, нема до кого
голова Албанського культурно-пройти
світницького товариства «Rilindia»
Родіон Пандарь. Щодо деяких сіл, то
також назвали «батюшек» [священників].

«

Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Учасники ФГ зазначали, що до суду звертаються у рідких випадках, частіше намагаються вирішити ситуацію через діалог.
Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
Місцеві активісти іноді беруть участь у семінарах, які організовують ОБСЄ чи
консули іноземних держав. Але ставлення достатньо скептичне до публічних заходів, оскільки, «Питання не в цьому, у нас же є з вами діалог, а немає потім нічого більше, результату немає!» (оригінал російською, переклад автора).
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Національно-культурні організації беруть участь у спільних міжнародних проектах з організаціями з «материнських держав». Особливо активно співпрацює
албанська меншина. Зазвичай це проекти культурного та освітнього характеру.
Яких навичок чи знань вам бракує?
Через недовіру до публічних заходів учасники ФГ не були готові сказати, яких
знань їм бракує та які навички вони хотіли б отримати.
Однак, учасники глибинних інтерв’ю зазначили, що вважають за потрібне покращити економічні знання для ведення малого бізнесу та знання англійської мови.
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Кілія
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: РЕЛІГІЙНІ, ЗЕМЕЛЬНІ
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років?
Учасники ФГ погодились, що останнім часом посилюється розділення між тими,
хто підтримує владу місцеву, а хто — ні. Особливо загострилось це із початком
активного використанням місцевими мешканцями соціальної мережі Facebook,
оскільки багато гострих дискусій відбувається між мешканцями саме там.
Другий момент, який зазначили респонденти, — це скорочення діяльності закладів культури, через те, що їх змушують займатися паперовою роботою. Частково,
на думку учасників ФГ це пов’язано зі створенням ОТГ та передачею повноважень: «У нас зараз йде поділ, місто йде в ОТГ і йде перерозподіл. Раніше був міський будинок культури та районний, зараз об'єднання ОТГ, там організовується
будинок творчості. А ті села, які не увійшли до ОТГ, залишилися віднесені до району, розділилися, хотілося б навпаки, щоб об'єдналися. Там фахівці і там фахівці,
але між ними зараз йде боротьба двох протилежностей» (оригінал російською,
переклад автора). Інші учасники також розповідали про окремі проблеми, які
пов’язані з процесом формування ОТГ.
Водночас, учасники ФГ говорять про те, що за останні роки покращилась інфраструктура, зокрема, дороги. А також більше уваги почали приділяти спорту.
Учасники глибинного інтерв’ю зазначили, що «зміна свідомості, стрибок патріотизму, якщо можна так висловитися, — це розвиток громадськості і реформи,
які почалися, вони набирають обертів, отож, 5 років тому Кілійський район і
зараз — це зовсім різні етапи розвитку» (оригінал російською, переклад автора).
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Більшість учасників ФГ наголошували, що інтернет є одним з основних джерел
інформації. Представники місцевих органів влади говорили, що відкриті для громади, зокрема, мер приймає кожен понеділок. Намагаються проводити громадські слухання, у той же час зазначили, що «дуже туго люди ходять на громадські
слухання, їх запрошує міськрада, але... Іноді це робиться за день через фейсбук.
Слухання ніби як відкриті, але люди, які критикують владу, часто не мають до
них доступу».
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Водночас, учасники ФГ зазначили, що «у законодавстві написано, що відповіді на
звернення від 7 до 21 дня, адміністрація витримує 7 днів і чітко дає відповіді, це
перевірено. Не скрізь позитивні, але взаємозв'язок чіткий, це факт. Раніше такого не було. Особистий прийом теж важливий» (оригінал російською, переклад
автора). Загалом, рівень довіри до влади позначили на рівні “50/50”.
Крім того, представники місцевої влади зазначили, що «суспільство вимагає від
влади більше рішень, а запити зросли» (оригінал російською, переклад автора).
Учасники глибинного інтерв’ю навели приклад: «В минулому році 32 пропозиції
від громадськості увійшли до районних програм, до заходів, їх врахували, і місцеве
самоврядування взяло до уваги» (оригінал російською, переклад автора).
Крім того, зазначили високий рівень довіри до телебачення, особливо супутникового та кабельного, серед телеканалів згадують «112» та NewsOne.
Хто є «активними» діячами на місці?
Серед активних діячів учасники ФГ назвали представників спортивних товариств: «У нас з'явилися брати Єлісєєви, які відкрили секцію боротьби, їздять і
бе-руть участь у всеукраїнських змаганнях, є навіть діти — чемпіони
світу» (ори-гінал російською, переклад автора).
Крім того, навели приклад діяльності громадських рад: «При райадміністрації
цей орган колегіальний, але його повноваження великі. У нас в районі схожі ради,
їхні повноваження даються на 2 роки, через 2 роки змінюється склад. І якщо 4
роки тому їх було 13 осіб, то 2 роки тому — 22 людини. Туди входять найактивніші організації на рівні району. Тобто громадськість хоче робити — і йде і
робить» (оригінал російською, переклад автора).
Також, декілька учасників глибинних інтерв’ю називали представників ініціативи — «Кілія — найдавніше місто України», які займаються історичними розвідками та популяризацією Кілії.
Яке ставлення до правоохоронних органів?
Головною проблемою учасники ФГ назвали значний некомплект в структурах
національної поліції на місцях, а також низький рівень бажання та професіоналізму в роботі, оскільки давно не проходили переатестацію, відповідно не відсіюються ті, хто не відповідає займаним посадам.
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Які є проблеми та конфлікти у громадах?
Передусім, учасники ФГ назвали «дуже серйозний» конфлікт у с. Приозерне
на релігійному підґрунті: «Там хочуть піти в Бессарабську митрополію, чесно кажучи, не знаю, що це таке, чула, що це розкольницька структура». Інші
пояснили, що це румунська церква: «Почалося з того, що колишній батюшка
вів службу молдовською мовою, це всіх влаштовувало, це молдовське село, 99%
населення говорять молдовською. А нового батюшку призначили, він почав
українською мовою вести службу, людям не сподобалося. Там й інші причини
з будівництвом церкви пов'язані, там великий розкол» (оригінал російською,
переклад автора). Водночас, інший учасник ФГ зазначив: «Я вважаю, це більше
внутрішні проблеми самої церкви, людей не стосуються. Люди як ходили в ту
церкву, так і продовжують ходити, церква православна, румуни теж православні» (оригінал російською, переклад автора).
Що стосується міжетнічних конфліктів, то учасники ФГ наголосили, що таких конфліктів нема – «на побутовому рівні немає». Водночас, звернули увагу,
що «з приводу міжетнічних, у нас
це починається, коли села, які залишилися, де болгарське, молдовське З приводу міжетнічних, у
населення, якщо раптом йде розмо- нас це починається, коли
ва про об'єднання цих сіл в ОТГ, то села, які залишилися, де
тоді постає питання про те, хто болгарське, молдовське
ким буде «командувати» (оригінал
населення, якщо раптом йде розмова
російською, переклад автора).

«

про об'єднання цих сіл в ОТГ, то
тоді постає питання про те, хто
ким буде «командувати»

Питання землі поки що не є конфліктним, але періодично утворюється напруга через неврегульованість питання, що зокрема впливає
і на процес об’єднання громад в ОТГ. Деякі конфлікти розцінюють як «рейдерські захвати».
Що стосується місцевих ЗМІ, то вони описували конфліктну ситуацію через
долю Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 у селищі Омарбія, яка вирішувалась через громадські слухання (Бессарабия- информ, 27 травня 2019 — див.
додаток).
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До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Учасники ФГ говорили до кого скоріше звернуться у разі виникнення проблем. Окрім місцевих депутатів, всі учасники
ФГ зазначили, що в їхньому районі
Більше індивідуально,
дуже добре відкликаються звичайні
якщо є конфлікт у дворах,
люди: «Дітей запросили на конкурс,
парканом щось перекрили
а грошей доїхати не вистачає, завдятощо. Пояснюю, пишу
ки кличу у фейсбук, люди знайшлися
запити, комісію збираю. Можу
небайдужі, «скинулися», мене це піднадати консультації. Іноді
корює. Теж саме на змагання. Мамі —
допомагає, іноді не допомагає
одиночці, у якій дівчинка спортсменка, лідер команди. Люди «скинулися»,
допомогли, дівчинка приїхала з медаллю» (оригінал російською, переклад автора).

«

Представники місцевого самоврядування розповіли про свій досвід: «Хто звертається, слово депутата, я зробити більше не можу, беру іноді з собою дільничного,
якщо є питання. Більше індивідуально, якщо є конфлікт у дворах, парканом щось
перекрили тощо. Пояснюю, пишу запити, комісію збираю. Можу надати консультації. Іноді допомагає, іноді не допомагає» (оригінал російською, переклад автора).
Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Зазвичай місцеві мешканці намагаються вирішувати конфлікти між собою самостійно й лише у крайньому випадку йдуть до суду.
Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
Учасники ФГ позитивно згадували про тренінги з питань реформи децентралізації. Крім того, їх зацікавила діяльність канадської організації (точну назву
не зазначали), яка працювала з місцевими мешканцями й надавала міні-гранти для розвитку невеличкого бізнесу. Окремо згадали про тренінги від National
Democratic Institute (NDI) для жінок-політиків, місцевих депутатів та ін., а
також семінари з протидії домашньому насильству.
Яких навичок чи знань вам бракує?
Серед необхідних знань зазначили потребу у навчанні з правових питань. Крім
того, зазначали, що потрібні знання «саме в написанні проектів і в інструментах
для виходу й створення спільних проектів з міжнародними фондами».
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Кодима (Будеї, Грабове, Івашків, Кодима,
Олексіївка)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: ЗЕМЕЛЬНІ,
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років?
Перше, що зазначили учасники ФГ, це те, що «покращується благоустрій села:
освітлення, дороги, будинок культури». Але, водночас, зауважили проблеми з фінансуванням, особливо в тих селах, де нема комунального підприємства, яке б
наповнювало бюджет: «Що мені як сільській голові не подобається: у нас є бюджет 1 300 000 грн. і я змушена 704 000 віддавати для того, щоб існував садочок,
технічним працівникам, працівникам та вихователям дитячого садка, тому що
держава це не фінансує. Зрозумійте мене як сільську голову, якби я навіть дуже
хотіла щось зробити, на ці кошти я багато зробити не можу. Звісно, я ходжу з
протягнутою рукою і прошу аграріїв і ці аграрії дуже багато вкладають в свої
села… а якщо я зробила шматок дороги або освітлення, людям це приємно».
Крім того, учасники ФГ зазначали з сумом відсутність нових робочих місць та
проблеми із закріпленням за деякими населеними пунктами закладів постачання послуг (медичних, водопостачання тощо), коли не завжди враховується географічна близькість селищ, а приписують до більш віддалених місць.
Також деякі респонденти висловлювали острах перед реформою децентралізації:
«Є плюси і мінуси, але ви знаєте, багато мінусів буде для нас. Якщо створимо ту
громаду в Кодимі, про це вже говорять, то для Кодими лише «плюси», а для наших
сіл, які ми приєднаємо, – «мінуси», бюджет буде в районі». Інший учасник ФГ наголосив: «Як ми можемо робити децентралізацію, якщо в нас немає головного —
дороги, в нас немає соціальної інфраструктури, яка б відповідно забезпечувалась».
Учасники глибинних інтерв’ю пояснили: «Було започатковано у державі певну
кількість реформ, які людьми сприймаються неоднозначно. Навіть напевно експерти не можуть дати відповідь, чи негативний, чи позитивний результат. В
основному, люди, які не зовсім в темі, і не намагаються її глибоко вивчити й розібратися, вони сприймають все, що відбуваються, як негативне. І все підкріплюється рівнем життя — низьким».
З іншого боку, учасники глибинних інтерв’ю зазначили позитивні зміни у сфері культури та бібліотечного наповнення: «Я працюю в культурі, то, скажімо, у
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нас покращилася ситуація, стали звертати увагу. Ми із заходами допомагаємо,
проектами, мітингами. Для того щоб поліпшити наші умови, виділяють гроші
нам. У нас в районній бібліотеці дуже непогано… Останні 3 роки прям добре. І періодичні видання, газети, журнали. І в цьому році виділили гроші, купили 100 тис.
книг дитячих українською мовою».
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Щодо джерел отримання інформації, то в першу чергу, учасники ФГ назвали телебачення. Що стосується молоді, то вона обирає інтернет. Крім того, назвали
газету «Вісті Кодимщини», яка так само має онлайн-версію.
Під час глибинних інтерв’ю респонденти розповіли: «Я не знаю, наскільки можна
високо оцінювати якість, але… на початку року завжди проводяться збори громад, в яких беруть участь і очільники громад, і голова РДА, заступники беруть
участь, керівники структурних підрозділів, керівники установ: лікарні, поліції
і т. д. Тобто люди мають можливість поставити питання, поспілкуватися».
Водночас підкреслюють, що не дуже багато мешканців бере в них участь, оскільки «байдужі, люди звикли критикувати, це стало вже “добрим” тоном. А взяти
участь не дуже бажають, часу немає».
Хто є «активними» діячами на місці?
На запитання щодо активних громадян на місцях учасники ФГ відповіли: «Самі
жителі села [є активними]. Не всі, 10-20 активних, і все». Інші додають: «Звісно,
в нас є вчителі, медичні працівники, я вважаю, що це і є актив. Вони розумні, виховують наших дітей».
Під час глибинного інтерв’ю пояснили: «Високу активність громадську, я б не
сказав, що вона є, в соцмережах це одне, а от здатність до самоорганізації і якихось конкретних дій, то достатньо невисока».
Серед організованих структур називали об’єднання місцевих фермерів та Кодимське районне літературне об’єднання.
Яке ставлення до правоохоронних органів?
Що стосується довіри до правоохоронних органів, то учасники ФГ підкреслили,
що її нема, оскільки «Він як то сонечко, один дільничний на п’ять сіл» ... «Дільничний, відколи реформа, являється раз або два на місяць».
37

Які є проблеми та конфлікти у громадах?
Однієї з основних проблем та конфліктних ситуацій учасники ФГ та глибинних
інтерв’ю назвали земельну. Однак, порівняно з іншими районами, говорили не
стільки про паї та фермерські господарства, скільки про землю, яку повинні виділяти учасникам АТО: «Земля. Наприклад, нерозумна заява ще Яценюка, і його Кабміну про виділення Про землю, яку повинні
виділяти учасникам
2 гектарів землі учасникам АТО. [А
АТО: «Земля. Наприклад,
у вас багато учасників АТО?] Більнерозумна заява ще
ше 35-ти. Їм повинна видаватись
Яценюка, і його Кабміну про
державна земля. Конфлікт у чому:
виділення 2 гектарів землі
не розробили правову норму. Один
прийшов і сказав, що йому треба 2
учасникам АТО. [А у вас багато
гектари, Другий приходить, каже,
учасників АТО?] Більше 35-ти.
що не бере 2 гектари, мені команЇм повинна видаватись державна
дир сказав, що я можу взяти 80000
земля. Конфлікт у чому: не
грн за 2 гектари землі. Я вже склав
розробили правову норму. Один
бізнес-план, я хочу займатись бізнеприйшов і сказав, що йому треба
сом».

«

2 гектари, Другий приходить,
каже, що не бере 2 гектари, мені
командир сказав, що я можу взяти
80000 грн за 2 гектари землі.
Я вже склав бізнес-план, я хочу
займатись бізнесом

Інші додають – «У нас, наприклад, її
немає. Землі немає – це трагедія. На
2015 рік учасників бойових дій було
330 тисяч, сьогодні 440 тисяч. Вони
нас «кончать», і не тому, що вони
винні, а тому, що поруч з одним,
приписалися 10 тих, які навіть пороху не нюхали. Дивіться, оформити документи, оформити землю, потім весь
перелік пільг. Ми ж не проти них, хороші хлопці, але їх забагато. Вони там побули місяць на тій війні, приходять і щось вимагають».
Окремо, учасники ФГ підкреслили проблему наявності випадків домашнього
насильства, та проблему боротьби
з ним, наводять приклад: «Тиждень
підкреслили проблему
тому була така ситуація: чоловік
побив жінку, визвали наряд, забрав,
наявності випадків
протокол. Жінка заплатила штраф,
домашнього насильства, та
його закрили на три години, через
проблему боротьби з ним
три години він приїхав назад, вона

«
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прибігла до мене, я знову викликаю поліцію, і його знову забрали, а потім відпустили, і вона каже, що взагалі буде спати в сільській раді… Раніше, коли на 15 діб
закрили, то хміль би трошки вийшов».
Своєю чергою, місцеві ЗМІ висвітлювали екологічний конфлікт між місцевими
мешканцями та елеватором, який триває багато років (Вісті Кодимщини, 27
жовтня 2018 — див. додаток).
Що стосується релігійних конфліктів, то учасники глибинних інтерв’ю зазначили, що поки що таких нема, і польський костел, церкви Київського [нині —
ПЦУ] та Московського патріархатів спокійно уживаються.
Що стосується тих, то підігріває конфліктні ситуації, то учасники ФГ відмітили,
що «провокатори є в кожному селі. Наприклад, є ситуація, може бути в різних
сферах: бюджет, земля. Є провокаторська група, які свідомо провокують. Зазвичай конфлікти створюють хворобливі люди».
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Що стосується людей, до яких прислухаються, то більшість учасників ФГ назвали сільську раду.
Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
В одному з сіл Кодимського району
розповіли, що в них «є соціальний
працівник, який здійснює контроль,
переговори з усіма, якщо виникають
питання, намагаємось вирішувати». Інші представники селищних
рад також розповіли, що з будь-якого питання люди йдуть до сільських
голів та сільських рад за порадою,
або за посередництвом у конфлікті.

«

Є соціальний працівник,
який здійснює контроль,
переговори з усіма, якщо
виникають питання, намагаємось
вирішувати

Під час глибинних інтерв’ю підкреслювали, що здебільшого конфліктні ситуації
вирішуються через діалог, оскільки дуже великих конфліктів немає.
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Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви
участь у конференціях та тренінгах?
Що стосується тренінгів, які проходили в останні роки, то учасники ФГ назвали
підвищення кваліфікації, питання децентралізації та навчання з психології.
Яких навичок чи знань вам бракує?
Що стосується нових знань, то всі учасники ФГ наголошували, що нові знання
завжди потрібні, але не конкретизували напрями.
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Любашівка (Бобрик, Кричунове, Любашівка,
Ясенове)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: ЗЕМЕЛЬНІ
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років ?
Передусім, учасники ФГ зазначили реформу децентралізації та увагу до сфери
культури: «На прикладі нашої бібліотеки, ремонту, влада нарешті звернула увагу
на культуру. І на проведення заходів виділяються кошти, на те, щоб люди мали
куди піти у вільний час».
Крім того, назвали позитивні зміни благоустрою, поступово ремонтуються медичні заклади та дороги, а також проводиться водопостачання, але підкреслюють, що це залежить від голови.
Серед негативу відмітили, як і в інших районах, централізований виклик медичної допомоги та поліції, який здійснюється через Одесу, через що «дуже довго
їдуть», а також «ті, що сидять там [оператори екстрених служб], вони інформацію перекручують. І сердяться на нас, що ми не туди поїхали, або таке інше.
От у нас хлопчик загубився, і ми 40 хвилин телефонували, ніхто не брав трубку».
Учасники глибинних інтерв’ю розповіли про різне ставлення до освітньої реформи: «Пішла оптимізація шкіл, в кращу сторону розвивається, але ось, наприклад,
в районі люди протестують, тому що закривають деякі школи маленькі, але,
вибачте, коли там на одного учня потрібно в рік 50000, але там більше вчителів,
чим учнів в тій школі, то, здається, краще закрити, та їздити в іншу школу, там
багато чого немає, комп’ютерів, вай-фаю, що дитина може знати в тій школі?».
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Що стосується отримання інформації та комунікації з владою, то окрім особистого прийому громадян місцевою владою, учасники ФГ також зазначили: «У нас
є місцева газета «Хлібороб», там друкується вся інформація: що має проводитись, якесь звернення до громадян, чи на фейсбуці теж друкують інформацію, яка
стосується громади».
Що стосується громадських слухань, то вони, на думку учасників ФГ, не викликають інтерес: «Коли таке організовуєш, то, наприклад, у нас населення 2400, то
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може прийшло 10 чоловік. А зараз мені розказують, що я не мала права приймати
рішення і вирішувати за всіх».
Значний вплив також має телебачення та «сарафанне радіо».
Хто є «активними» діячами на місці?
В Любашівському районі серед активних груп назвали фермерів, але «які вже
сформовані, і заангажовані». Також учасники ФГ згадували директора бібліотеки
Анастасію Ігорівну, яка перетворила бібліотеку на краще: «Я раніше не знала навіть де вона [бібліотека], а зараз молодь, їм престижно сюди прийти, послухати,
посидіти на семінарі».
Що стосується громадських організацій, то учасники ФГ розповіли: «Громадських
організацій у нас зареєстровано багато, але вони громадсько неактивні, вони
тільки критикують, лаються. Конструктиву немає. Вони апелюють
Громадських організацій
про те, що вони не фінансуються від
у нас зареєстровано
держави, вони самі по собі, “чорнобильці” своїм займаються, “афганці”
багато, але вони
своїми людьми займаються, “інвалігромадсько неактивні, вони
ди” — своїми».
тільки критикують, лаються.

«

Конструктиву немає
Під час глибинного інтерв’ю учасники також зазначили: «Більш активні
жінки, мужики ждуть “толчка” [тут — копняка]. Жінки тому що вони мами,
для дітей чогось добитися. Соціальних груп я не замічаю», — це підтвердили й в
іншому інтерв’ю: «Напевно жінки, та наша бібліотека, не люблю пишатися, але
це так». Крім того, говорили про можливості для молоді, якщо з ними займатися: «Два роки тому існувала в районі молодіжна рада, це не була зареєстрована
громадська рада, на той період збиралось стільки молоді, ми з ними гори перевертали. Ми проводили акції, садили дерева, розчищали кладовища, вони поступили
зараз [до ВНЗ], і зараз немає керівника… я пройшла конкурс сюди, молодь поїхала
і — не стало. Я б займалась з ними, але немає часу».
Яке ставлення до правоохоронних органів?

Ставлення до правоохоронних органів не є однозначним. Хтось з учасників ФГ
говорив, що відсутня довіра, як і до влади. Інші після особистого спілкування
змінювали свою думку: «Колись я викликала поліцію, було негативно, і до влади,
а зараз молодь, мені подобається, що приходять молоді, і молодь не просто си42
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дить, а й робить щось». Інші також підкреслили, що «до правоохоронних органів
покращилось ставлення, у нас зараз скрізь ставлять камери відеоспостереження,
почали фінансувати цю структуру».
Які є проблеми та конфлікти у громадах?
Серед основних конфліктів та проблем, учасники ФГ назвали земельні: «Земля
завжди — це камінь сутичок», «Ми чоловікову землю вже оформлюємо 10-й рік. 2
гектари не можемо оформлювати. Це тормозиться в Одесі». Крім того говорили про рейдерські захоплення землі
та тиск з боку фермерів, які звикли
В основному це на фоні оцих
користуватися землею без сплати
конфліктів на Донбасі, на
податків.
Під час глибинних інтерв’ю підкреслили: «Транспортне сполучення, все
[інших конфліктів нема]».

фоні політики і церкви,
які розкололи та внесли
корективи свої

«

Один з учасників глибинних інтерв’ю зазначив, що на його думку «в основному це
на фоні оцих конфліктів на Донбасі, на фоні політики і церкви, які розкололи та
внесли корективи свої».
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Учасники глибинних інтерв’ю розповіли, що іноді люди звертаються до місцевих
депутатів, а також за допомогою до Бюро первинної правової допомоги.
Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Перш за все учасники ФГ розповідали про намагання вирішити проблеми через авторитетних людей:
«Договоритися можна, якщо є авторитет, а потім сільський голова вже
бачить, треба йти в поліцію, чи ні.
Якщо можемо, то на місцевому рівні
вирішуємо».

«

Договоритися можна,
якщо є авторитет, а
потім сільський голова
вже бачить, треба йти в
поліцію, чи ні. Якщо можемо, то на
місцевому рівні вирішуємо
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Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
Учасники ФГ згадали: «Навчання, тренінги проходили по [реформі] децентралізації, і дуже цікаво, потрібно писати проекти, ми ще не вміємо цього робити», а
також: «Семінар, приїжджала Британська рада, пояснювали, як писати проекти,
це саме розвиток, приїжджали в бібліотеку, для всіх людей».
Яких навичок чи знань вам бракує?
Що стосується навичок, то особливо представники місцевого самоврядування
говорили про необхідність і готовність до лекцій фахівців з питань поточних реформ в Україні – освітньої, медичної та інших, щоб краще розуміти, що і як працює.
Крім того, ті, хто працює в сфері первинної правової допомоги, говорили про
необхідність навичок медіації.
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Рені (Долинське, Рені, Орлівка, Лиманське)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: КОНФЛІКТ ЧЕРЕЗ ПРАВО
ВИКОРИСТОВУВАТИ ОЗЕРНІ РЕСУРСИ, ЗЕМЕЛЬНІ,
МІЖВЛАДНІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Які зміни відбулися у вашій громаді протягом останніх 5 років?
Що стосується змін у Рені, то учасники ФГ під час зустрічі зазначили таке: «Я
помітила, що громадськість почала мати контакт з мером. Дуже тісно. З попереднім і попереднім .. не дуже, а останній — намагається багато працювати з
громадськістю, дізнаватися. І в принципі робити щось, що потрібно» (оригінал
російською, переклад автора).
Всі учасники ФГ погодились, що місто облагороджують «місцями, але розвиток
— це голосно сказано» (оригінал російською, переклад автора).
Окремо звернули увагу на культурний розвиток: «Взяти хоча б наш обласний
центр національних культур, районна влада допомогла нам: встановили опалення, якого багато років не було і поміняли нам вікна. І це все районна влада»…
«Така краса. Діти туди приходять — там добре, світло, тепло, стали займатися там, не те що раніше — ніхто на це не звертав увагу. Міжнародні делегації
приймаються і проводяться різні конференції, звичайно за це спасибі владі, району» (оригінал російською, переклад автора). А також публічні заходи для молоді,
різноманітні конкурси, наприклад, «Я – мер» та «Love Reni».
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Що стосується отримання інформації та комунікації з владою, то учасники ФГ
розповідали про обговорення у фейсбуці та активне висвітлення подій з боку
ЗМІ. Більш конкретно прокоментував учасник глибинного інтерв’ю: «В основному — газети «Розвиток села Долинське», районна газета «Ренійський вісник», і,
звичайно, фейсбук, соціальні мережі, телебачення».
Один з респондентів наголосив, що «більш відкрита влада до обговорення. І про
негативні моменти говорять більш відкрито», інший додав, що «дуже швидкі
реакції в міськраді на деякі речі, які відбуваються у нас у місті. І хороше, і погане» (оригінал російською, переклад автора). На додаток, навели приклад сайту
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міськвиконкому «Прозоре місто»: «Якщо хтось щось хоче, будь ласка, виходьте
на цей сайт і можете написати петицію, що вас не влаштовує. Там постелили
плитку, а там не постелили. Якщо вас взагалі щось не влаштовує, то ви, будь
ласка, туди [звертайтеся]» (оригінал російською, переклад автора).
Зокрема, багато уваги звертали на відкритість мера і готовність спілкуватись та
вирішувати питання: «Ось, до речі, його особливість, він роздає свої візитівки,
його номер знають всі, дзвонять, радяться. Є розклад, приймальні дні, але зайти
можна в будь-який час, коли він вільний» (оригінал російською, переклад автора)
— зазначив один з учасників глибинних інтерв’ю.
Хто є «активними» діячами на місці?
Учасники ФГ не змогли назвати конкретні приклади активних організацій, але
зазначили, що «за цього мера трохи активізувалася молодь. Останнім часом, є
такі програми, за якими наші старші класи і школярі ходять, самі прибирають
берег Дунаю, прибирають парк. Це теж говорить про те, що досить активізовано роботу молоді» (оригінал російською, переклад автора).
Під час глибинних інтерв’ю окремо виділили: «Я бачу насамперед релігійні групи,
— це протестанти, бо православні вони такі «мляві», а ось протестанти, вони
— активні» (оригінал російською, переклад автора), а також організації «афганців».
Яке ставлення до правоохоронних органів?
Думки щодо правоохоронних органів розділилися: одні учасники зазначали негативне ставлення через байдужість, нестачу кадрів та корумпованість. Інші –
що в них нема претензій до правоохоронних органів. Здебільшого їхні висновки
базувалися на персональному досвіді перетинання з представниками правоохоронних органів.
Які є проблеми та конфлікти в громадах?
Серед проблем учасники ФГ виокремили якість питної води, відсутність муніципального транспорту та постійні підпали очерету.
А серед конфліктів, перш за все, виділили інциденти на озері Ялпуг: «49% району
— це водна поверхня. Вона належить кому завгодно, на ній заробляє хто завгодно,
але тільки не район. Останній конфлікт: хлопці вийшли порибалити з вудками
на човні. Примчали хлопці з Виноградівки: погрози, автомат. Вони зайняли озеро
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Ялпуг. Згідно із законом вони мають право 2 гектара взяти в оренду, але не все
озеро. І так у нас по всіх озерах» (оригінал російською, переклад автора).
На запитання щодо релігійних конфліктів учасники ФГ заперечили їхню наявність. Також, представники місцевої влади зазначили, що « між людьми, на цьому етапі, однозначно, немає [конфліктів]. Все спокійно. Ми як влада болісно
реагуємо… Найбільший страх —
це те, що хтось буде це все «розгойдувати». У нас поруч Придністров'я,
Гагаузія — Молдова (в якій відбуваються «чудеса ще ті»), Румунія»
(оригінал російською, переклад автора).
Окремо учасники глибинних інтерв’ю згадали: «Я б не сказав, що
у нас є глобальні конфлікти, щодо
звалища — це конфлікт між містом
і селом, і в принципі його можна вирішити, тут втручається політика
і не хочуть йти на поступки» (оригінал російською, переклад автора).

Конфлікт між
райадміністрацією, міською
радою та районною радою.
Є конфлікт з дитячим
танцмайданчиком. Це той

«

конфлікт, який розбурхав все місто
і через соціальні мережі в тому
числі. Писали в пресі багато з цього
приводу. Дітям банально нікуди
піти відпочити: є танцмайданчик
шикарний, міська рада готова
взяти, районна рада не готова
віддати

Також про міжвладний конфлікт зазначили й у Рені: «Конфлікт між райадміністрацією, міською радою та районною радою. Є конфлікт з дитячим танцмайданчиком. Це той конфлікт, який розбурхав все місто і через соціальні мережі в
тому числі. Писали в пресі багато з цього приводу. Дітям банально нікуди піти
відпочити: є танцмайданчик шикарний, міська рада готова взяти, районна рада
не готова віддати» (оригінал російською, переклад автора).
У селі Долинське окремо виділили земельні конфлікти: «Основні конфлікти —
це земельні. Приходять інвестори і знищують дрібних фермерів, які жили і живуть на нашій землі. А інвестори обманним шляхом обіцяють людям багато, а
за фактом люди залишаються без нічого. Ну і ще ці інвестори — це люди чужі.
А фермери — це люди нашого села. У минулому році був сильний конфлікт. Приїжджає представник Ізмаїла, забрав землі, обдурив людей» (оригінал російською,
переклад автора).
Деякі земельні конфлікти також висвітлювалися в місцевій пресі, особливо, якщо
супроводжувалися перекриттям доріг (с. Голиця).
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Крім того учасники згадали про політичний конфлікт, який зараз згасає: «У нас
була така партія, вона й зараз є — «Наш край» — то конфлікт був, що вони
хотіли привернути людей нашого краю, тільки скрізь вони бачили тільки своїх,
якщо ти не в партії, то тобі нічого доброго не світить. Вже це звичайно відходить, бо ця партія вже себе не проявляє в зв'язку зі зміною влади, тому стало
легше. Але ці проблеми відчувалися саме під час виборів, в інший час все спокійно»
(оригінал російською, переклад автора).
Місцеві ЗМІ також активно висвітлювали конфлікт через невиплату заробітної
плати співробітникам порту Рені (див. додаток).
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
Що стосується конфліктних ситуацій, то респонденти зазначили, що «люди намагаються між собою вирішувати конфлікти» (оригінал російською, переклад
автора).
Інший учасник глибинного інтерв’ю зазначив: «У нас немає такого, два ренійця — три гетьмана, кожен вважає,
що він кращий за іншого, немає тащо конфлікти «нікому
кої людини. Є ось коло спілкування, і
не вигідні, тому ми
є 2-3 людини, яких за щось поважавідстежуємо, ми
ють, і я можу, наприклад, прийти і
допомагаємо, роз'яснюємо
запитати їхньої думки» (оригінал
людям, люди прислухаються
російською, переклад автора).

«

У селі Долинське виокремили місцевого “батюшку” (священника), до якого прислухаються.
Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Учасники глибинних інтерв’ю наголосили, що конфлікти «нікому не вигідні, тому
ми відстежуємо, ми допомагаємо, роз'яснюємо людям, люди прислухаються» (оригінал російською, переклад автора).
Цікавим прикладом поділилися представники місцевої влади під час глибинних
інтерв’ю: «Нам пощастило в плані того, що у нас досить багато журналістів, Андрій Пателік, Тоня Бондарева. Коли виникає конфлікт, вони моментально там з’являються. Гроші люблять тишу, а люди звикли конфліктувати між собою, але щоб
ніхто не втручався. Бац, вони з’являються в пресі, навіть губернатор дзвонить…
Це хороший стримуючий фактор» (оригінал російською, переклад автора).
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Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
Серед семінарів останнього часу учасники ФГ згадали семінар з конфліктології,
який проводив Регіональний аналітичний центр (м. Ізмаїл) та семінар на тему
«Збереження культури, традицій, звичаїв народів». Крім того, згадували міжнародні культурні обміни, зокрема, з болгарськими організаціями. А також тренінги Комітету виборців України.
Також, учасники глибинних інтерв’ю згадали транскордонний проект «Україна –
Молдова — Румунія» з питання запобігання торгівлі людьми, в якому брали
участь діти та викладачі середніх загальноосвітніх шкіл.
Яких навичок чи знань вам бракує?
Серед навичок, які хотілося б отримати, в першу чергу, респонденти виділяли написання проектів. Також називали необхідність підвищення юридичних знань,
особливо у сфері ЖКГ. Окремо виділили навички з «формування стратегії, які
принципи її формування».
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Татарбунари (Білолісся, Кирнички, Струмок,
Татарбунари)
ОСНОВНІ КОНФЛІКТИ: ЕКОЛОГІЯ, ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ,
ПОЛІТИЧНІ, РЕЛІГІЙНІ
Які зміни здійснились за останні 5 років у вашій громаді?
В першу чергу, учасники ФГ згадали про побудовану дорогу: «Саме головне, за останні 60 років в Татарбунарському районі проведено та відновлено дорогу Одеса
– Бухарест. Це позитив для всього нашого краю». Крім того, зазначили, що саме
за останні 5 років «люди стали більш поважно відноситись один до одного.
Немає такого: «Шо ти мені на ногу наступила?!!!» - матюки і т. д. Стан
незадоволеності загальний, який ми спостерігали за радянських часів, останнім
часом люди стали більш толерантно відноситись один до одного» .
Також позитивне ставлення до змін у медичній сфері: «Позитивне – по медицині.
Прогрес відбувся. У нас почали будувати медичний центр сільський».
Щодо негативу, то один з учасників ФГ зазначив, що бачить «відсутність активної позиції держави в проведенні міжнаціональних відносин, їх покращенні».
Другим негативним елементом назвали «відсутність інфраструктури і зв’язку з
нашими курортними містечками. 53 км. узбережжя Чорного моря – це приблизно
13% пляжів України, це Татарбунарський район» [але вони далеко від самих Татарбунар].
Також відзначили, що «молодь їде, тому що є проблема з робочими місцями та
достойним заробітком. Основна маса населення отримує мінімальну зарплатню». Водночас, один з учасників розповів, що, на його думку, залишилась велика
кількість людей з пострадянським мисленням, які «всюди вони тормозять. Вони
не хотять розвитку», не зрозуміли, що світ змінився… вони не будуть десятиріччями будувати дорогу, тому що це буде зона розвитку, робочі місця, і ніхто не
піде працювати на їхні поля».
Ще зазначили про проблеми у сфері культури: «Вже говорили, що немає співпраці
влади і громади, це погано. Через це страждає культура, освіта. Культура не в
тих руках, палки в колеса ставляться».
Водночас, як стало зрозуміло з глибинних інтерв’ю, дуже багато залежить саме
від місцевої влади. Наприклад, «якщо дивитись на те село, звідки я приїхала,
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село Струмок Татарбунарського району, і не тільки в селі, а і школа, і будинок
культури і все змінюється, тому що сільський голова сприяє розвитку, село розвивається, і амбулаторія зараз покращилась. Все йде на краще. Село процвітає. І
в економіці, і в освіті і в медицині».
Звідки люди отримують інформацію? Чи відбувається комунікація на рівні
місцевої влади?
Більшість учасників ФГ зазначили, що діалог між владою та мешканцями є незадовільний. Наприклад, «з мого особистого досвіду, коли ми пишемо запити, нас
так гарно українською мовою посилають за двері, на жаль. Діалог можливо є, але
не такий, який він повинен бути». Інші були більш категоричні: «Взагалі відсутній діалог між владою і громадою», «Якщо з місцевою радою ще є якийсь діалог, то
з районною радою діалогу немає».
З джерел інформації зазначили місцеві газети, яким довіряють, фейсбук, «сарафанне радіо» та періодичні громадські слухання. Водночас підкреслили, що влада
саботує роботу громадської ради.
Хто є «активними» діячами на місці?
Серед активних мешканців зазначили молодих хлопців 21-22 років, які хотіли
робити безкоштовно зміни в місті: «На кладовищі величезні купи сміття, ми хочемо їх прибрати, безкоштовно, хочемо поставити лавки, завести комунальне
підприємство. Ми хочемо купити машину, вулиці поливати. Але нічого [не вийшло], тому що там мафія, яка «кришує» це все. Хлопці хотіли».
Яке ставлення до правоохоронних органів?
Що стосується правоохоронних органів, то учасники ФГ зазначили, що «довіри
до правоохоронних органів немає. Зараз є зміни в поліції, люди про це не знають,
вони вважають, що все ще діє як за Радянського Союзу».
Які є проблеми та конфлікти в громадах?
Серед проблем учасники ФГ перелічили відсутність питної води, проблеми з вивозом сміття, проблеми періодичних викидів з палетного цеху, а також відсутність централізованого опалення.
Що стосується конфліктів, то учасники ФГ наголосили, що «не дивлячись на все,
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в нас дуже багатонаціональний район, хоча 75% — українці. В нас немає конфліктів етнічних. Релігійних теж немає».
Водночас, розповіли, що «є проблема булінгу в школі, зокрема, у с. Білолісся. Там
реально затравливають [тут — цькують]. Дуже довго працює директор школи, вона не готова змінювати систему освіти в цій школі. Свої вчителя,
... є проблема булінгу в
замкнутий простір. Йдеться розслішколі, зокрема, у
дування, яке ми проводимо, не можу
с. Білолісся. Там реально
розкрити всі деталі, слухаємо всі
затравливають
сторони конфлікту».

«

Крім того, «для Татарбунарського району політичні конфлікти також не на останньому місці, на фоні політичних конфліктів, наше життя в місті не процвітає. Тому що конфлікт голови
районної ради та голови адміністраДля Татарбунарського
ції — тому свідчення». На додаток
району політичні
наголосили й на проблемі підкупу
виборців.
конфлікти також не на

«

останньому місці, на фоні
політичних конфліктів, наше
життя в місті не процвітає. Тому
що конфлікт голови районної ради
та голови адміністрації - тому
свідчення

Розповідали учасники ФГ і про початок релігійних конфліктів через
промосковський вплив: «У нас на
сьогоднішній день активізувалась
промосковська мережа. По селам
теж, звідки вона керується, це питання до СБУ. У нас не було питання
по релігії, але виникають вже в Татарбунарах. Тому що священників змушують йти в курс московської агресії, їх
залякують, двох священників [митрополит] Агафангел прибрав, тому що вони
не виконують його розпоряджень».
До кого йдуть люди, якщо виникає конфлікт?
В першу чергу, учасники ФГ відзначили, що звертаються один до одного (активісти, представники місцевої влади). Крім того, «громадська приймальня обласного
депутата в нас працює».
Мережа правового розвитку допомагала місцевим мешканцям юридичною допомогою, а також вчили «їх як самим вирішувати свої проблеми», бо «люди сідають
на плечі і не хочуть самі вирішувати».
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Що робиться для вирішення проблем? Чи можна конфлікт вирішити?
Серед нестандартних варіантів, учасники ФГ розповіли, що «почали в регіоні
проводити таку акцію: «Кава з поліцейським» і «Кава з суддею». Ми пропонуємо нашим активістам, людям, які
працюють в школах, людям зустріПочали в регіоні проводити
чатися, наприклад, з суддею – це
такий круглий стіл. Зустрічаючись
таку акцію: «Кава з
з людьми, поліцейський розповідає
поліцейським» і «Кава з
про ті проблеми, які є в них, а люди,
суддею». Ми пропонуємо
відповідно. — про свої». Ця акція вже
нашим активістам, людям,
проводиться протягом 4 місяців. Це
які працюють в школах, людям
реально».
зустрічатися, наприклад, з

«

суддею – це такий круглий
Крім того, розповідали, що «зараз
ми починаємо проводити медіацію.
стіл. Зустрічаючись з людьми,
Починається 4 липня медіативне
поліцейський розповідає про ті
вирішення питань в досудовому попроблеми, які є в них, а люди,
рядку. Люди не розуміють простих
відповідно. - про свої
речей, що немає правих, немає лівих.
Люди повинні самі вирішувати ці
питання. Якщо вони вирішать вдвох, або трьох, або чотирьох, то не буде ніяких
судових засідань».

Чи брали ви участь у місцевих чи міжнародних проектах? Чи берете ви участь
у конференціях та тренінгах?
Учасники ФГ зазначили, що «за останні 4 роки Татарбунари відвідали представники посольства [Великої] Британії в Україні і після цього наші діти через освітній центр поїхали у Британію для того, щоб вивчати англійську мову. В цьому
році в нас була керівник програм ООН, зустрічалися щодо роботи нашої громади
по втіленню тих проектів, які є в Україні».
Також відзначили, що «брали участь у проекті надання безоплатної правової допомоги для населення району. Він існує в рамках мережі правового розвитку на
території району з 2017 року»
Крім того, називали проекти культурних обмінів, організації «зеленого туризму».
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Яких навичок чи знань вам бракує?
На запитання, чого бракує для активної роботи, учасники ФГ відповіли: «Все є,
не заважати».
Під час глибинних інтерв’ю висловлювали бажання краще розуміти закони: «Хотіла такий тренінг, де б пояснювали кожен закон. Тому що він є, але ж розтлумачте його, щоб знати конкретно. У нас закон кожен розуміє по-своєму, а треба
щоб він однаково значив для всіх».
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ВИСНОВКИ
З метою визначення поточних процесів роботи із соціальними конфліктами в
громадах Одеської області, акторів, які залучені до моніторингу, аналізу, інтервенції та трансформації конфліктів у громадах, та визначення рівня їхньої компетенції, передусім, необхідно виокремити основні конфліктні та проблемні питання, які зараз турбують мешканців громад, які були об’єктом дослідження.
Під час фокус-групового дослідження та глибинних інтерв’ю учасники виокремили такі конфлікти:
• Релігійні (конфлікт між Московським та Київським (останній рік — ПЦУ)
патріархатами УПЦ, конфлікт через перехід до Бессарабської митрополій
Румунської православної церкви) – Балта, Білгород-Дністровський, Кілія,
Татарбунари.
• Земельні (розподілення паїв, відносини з фермерами, перехід селян від одного
фермера до іншого, рейдерські захоплення, «нахалбуд», право користуватися
земельними та водними ресурсами тощо) – Балта, Біляївка, БілгородДністровський, Болград, Кілія, Кодима, Любашівка, Рені.
• Конфлікти, пов'язані зі станом дорожньої інфраструктури та безпекою
руху — Біляївка, Білгород-Дністровський.
• Конфлікти, пов’язані з реформою децентралізації, передусім, небажанням
об’єднуватися в ОТГ – Болград, Кілія.
• Конфлікти з ромами — Біляївка, Білгород-Дністровський.
• Конфлікти на побутовому рівні, включно з конфліктами між сусідами та
домашнім насильством, шкільним булінгом – Березівка, Кодима, Татарбунари.
• Екологічні (включно з вирубкою лісу, проблемою збереження національного
парку, роботою Молдавської ДРЕС, спаленням сухого листя, якістю та
наявністю питної води, шкідливими викидами з підприємств) — Балта,
Біляївка, Білгород-Дністровський, Березівка, Болград, Кодима, Татарбунари.
• Політичні та міжвладні конфлікти – Любашівка, Рені, Татарбунари.
• Проросійські настрої або спекуляція на цій темі – Балта, БілгородДністровський, Татарбунари.
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Водночас, аналіз 20 місцевих ЗМІ (районних, міжрайонних та регіональних –
див. додаток) продемонстрував, що здебільшого висвітлювалися:
• конфлікти, пов'язані з оптимізацією мережі закладів освіти;
• конфлікти між жителями населених пунктів та керівництвом об'єднаної
територіальної громади;
• конфлікти, пов'язані зі станом дорожньої інфраструктури;
• конфлікти, пов'язані із забудовою або спорудженням об'єкту;
• конфлікти, пов'язані із оформленням права власності на земельні ділянки;
• конфлікти, пов'язані з відносинами між найманими працівниками та
працедавцями;
• конфлікти, пов'язані з діяльністю міністерств, ухваленням нової нормативнозаконодавчої бази;
• конфлікти пов'язані із роботою підприємств, шкідливих для мешканців
населених пунктів.
Різниця між конфліктами, які висвітлюють місцеві ЗМІ, та тими, що були названі
під час інтерв’ю, обумовлена декількома факторами. Перш за все, це те, що ЗМІ
зосереджуються на конфліктах, в яких задіяно органи влади різного типу або які
стосуються проблем національного рівня. Це пов’язано з тим, що ЗМІ необхідно
зацікавити більшу аудиторію, ніж може цікавитися індивідуальними або побутовими конфліктами. Більше того, рівень місцевої преси та її фінансова залежність
роблять місцеві ЗМІ здебільшого
рекламно-інформаційними виданнями і не сприяють якісному висвітБільшість респондентів
ленню проблем та конфліктів на місготові активніше ділитися
цях (тобто підготовці матеріалів, які
позитивними враженнями
потребують значного вивчення та
щодо змін у їхніх громадах,
підготовки).

«

розповідати про реконструкцію,
нові заходи та ініціативи, спільні
проекти, до яких залучають
громадян, аніж про конфлікти

Заразом, варто відзначити, що більшість респондентів готові активніше
ділитися позитивними враженнями
щодо змін у їхніх громадах, розповідати про реконструкцію, нові заходи
та ініціативи, спільні проекти, до яких залучають громадян, аніж про конфлікти.
Більшість описаних конфліктів є відображенням загальнодержавних тенденцій (зе56
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мельні, екологічні), аніж місцевих процесів. Також, варто зазначити, що дуже часто
учасники інтерв’ю під конфліктами розуміють наявні проблеми, а не безпосередньо конфлікти, й відповідно не в змозі виокремити сторони конфлікту, й
За результатами
тих, хто міг би долучитися до їхнього
дослідження можна
розв’язання.
За результатами дослідження можна
відзначити, що в громадах майже не
використовуються діалогові практики, медіація залучається скоріш у
вигляді залучення третьої впливової
та авторитетної сторони, демократія
участі стає інструментом, який все
більш активно використовується
для вирішення місцевих проблем,
зокрема, й тих, що вийшли на рівень
конфлікту.
Спостерігається загальна тенденція вирішення конфліктів через:

«

відзначити, що в
громадах майже не
використовуються діалогові
практики, медіація залучається
скоріш у вигляді залучення третьої
впливової та авторитетної
сторони, демократія участі стає
інструментом, який все більш
активно використовується для
вирішення місцевих проблем,
зокрема, й тих, що вийшли на
рівень конфлікту

• звернення до місцевих депутатів або голів сільрад,
• вирішення самостійно один з одним,
• звернення до поліції та суду.
Перші два методи використовуються в переважній більшості випадків і залежать, зокрема, від рівня конфлікту та його причини. Важливим фактором також
є рівень особистої довіри до представників місцевої влади та їхня відкритість до
комунікації з населенням. Звернення до суду або поліції переважно відбувається
у разі «сусідських» конфліктів, побутового насильства або конфліктів щодо розподілу землі.
Основні актори, до яких можуть звернутися, у разі виникнення конфліктів:
• староста або голова сільради;
• міський голова, міськрада або голова райадміністрації;
• місцеві депутати;
• журналісти;
• вчителі;
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• лікарі;
• священники;
• поважні місцеві активісти.
Позиція місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, як правило, є доволі активною. Вони беруть участь у перемовинах
із мітингувальниками, саме до них звертаються із зверненнями мешканці населених пунктів. Проте, слід зазначити, що у більшості випадків їхня поведінка є
швидше реактивною, вона не спрямована на попередження конфліктів і, як правило, вони включаються у процес, коли конфлікт уже набув гострої фази. Поодинокими є випадки, коли райадміністрації чи фахівці міськрад намагаються
відслідковувати конфліктні ситуації в громадах. Водночас, слід зазначити, що у
деяких випадках районні державні адміністрації не мають повноважень для вирішення конфлікту (наприклад, конфлікти між власниками земельних паїв та
підприємствами-орендаторами, або конфлікти між суб'єктами господарювання).
Що стосується лікарів, вчителів та священників, то до них звертаються здебільше у разі побутових конфліктів як до таких, хто має особисто високий рівень авторитету та довіри. В цьому випадку вони скоріше виступають у якості мирового
судді, посередника або порадника.
Журналісти не є акторами, які спроможні вирішити конфлікти або виступити
посередниками. Їхня роль на місцевому рівні є специфічною. Місцеві громади
залучають журналістів, яким довіряють, у разі потреби винести конфлікт у публічну площину, та/або з метою унеможливлення вирішення проблеми через корупційні або прихованні домовленості. Крім того, до журналістів звертаються у
разі необхідності залучити громаду до вирішення окремих питань благоустрою.
Категорія поважних місцевих активістів є окремою та специфічною. Це можуть
бути як представники громадських організацій, так іноді й ті, хто займає посади
місцевих депутатів, але у свій діяльності виходить за межі офіційної роботи. Такі
активісти часто стають порадниками або посередниками у разі конфліктів між
громадою та місцевою владою або допомагають у юридичних та організаційних
питаннях вирішення окремих проблем громади, передусім , екологічних, освітніх, земельних тощо.
Що стосується правоохоронних органів, то дослідження продемонструвало переважно низький рівень довіри населення, обмеженість випадків та локацій, де
люди готові в першу чергу звертатися саме до них у разі виникнення конфліктів.
Учасники ФГ пояснювали таку ситуацію переліком об’єктивних та суб’єктивних
причин, зокрема, недоукомплектованістю особового складу, необхідністю ви58
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клику поліції через кол-центр в Одесі, непрофесіоналізмом, корумпованістю.
Відповідно, через те, що респонденти здебільшого говорять про проблеми, а не
конфлікти, і вбачають, що більшість конфліктів з’являються через невирішеність
проблем (дороги, школи, земля, тощо), відповідно навички, яких потребують
місцеві активісти та представники громад, є такими, які спрямовані на розвиток та врегулювання проблемних питань:
• юридичні знання,
• роз’яснення поточних реформ в державі (медична, освіти, децентралізація
тощо),
• як писати проекти та проектний менеджмент,
• володіння англійською мовою,
• як залучати недержавне фінансування,
• мотиваційні тренінги,
• фінансова грамотність, бюджетування.
Основні групи активних діячів на місцях, про яких згадували під час
дослідження:
• ветеранські організації, зокрема ветеранів АТО (Балта, Білгород-Дністровський, Любашівка);
• молодіжні організації, студентські та шкільні ради (Балта, Білгород-Дністровський, Любашівка, Рені);
• вуличні комітети (Балта);
• старости (майже в кожному районі)
• жінки (Біляївка, Любашівка);
• профспілки (Березівка);
• спортивні організації (Березівка);
• бібліотеки та їхнє керівництво (Березівка, Любашівка);
• місцеві фермери (майже у всіх районах, але не завжди позитивно);
• організації та активісти, які борються з корупцією (Білгород-Дністровський);
• культурні та національно-культурні товариства, релігійні організації (Болград, Кодима, Рені).
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МОНІТОРІНГ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ivasi.news

Травеньчервень
2019

12 червня

Думская

Лютий
2018

Місяць

Видання,
дата

Конфлікт між ПП «Левчик» та іншими агровиробниками. «Орендодавці (власники землі) почали підписувати договори з ПП «Левчик» і подавати позови в суд
на ТОВ «Балтський Хлібороб» з метою розірвання
договорів, що, за словами Світлани Якимчук призвело
до численних погроз на її адресу та адресу її чоловіка
— Шаповала Олександра зі боку керівництва «Балтського Хлібороба».

Аграрник в Балтском
районе угрозами и клеветой
манипулирует селянами
// https://ivasi.news/trash/
agrarnik-v-baltskomrajone-ugrozami-i-klevetojmanipuliruet-selyanami/
для того щоб хоч якось утримати у себе землю, термін
оренди якої почав підходити до кінця, конкуренти, а
саме «Балтський хлібороб», «Агро-Балта» та «Агрофон» почали проводити «роз’яснювальні роботи» зі
своїми орендодавцями (пайовиками) , користуючись
їх простотою і незнанням законодавства, що б ті після
закінчення договору не йшли до ПП «Левчик».

Репортаж з с. Обжиле Любашівського району, яке
входить до так званого “молочного” поясу Одеської
області. Україна повинна була перейти на новий ГОСТ
3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче», який регулює
питання якості молочної продукції. Від виробника
прийматимуть тільки три сорти молока: «екстра»,
«вищий» і «перший». Другий сорт, як і несортове
молоко, повинні залишитися в минулому. Проблема
полягає в тому, що 2/3 молока, що здається селянами
посередникам для подальшої поставки на підприємства, — саме другого сорту. Позиція Мінагрополітики
— підвищення якості молока має стати результатом
підвищеної гігієни та ветеринарного обслуговування.
Для селян стає невигідним утримання худоби.

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту
(суперечки)

«Будет новый Голодомор»: селяне «молочного
пояса» — омафии посредников, грабительских
ценах иновых ГОСТах
https://dumskaya.net/
news/molochnyy-poyasodesshchiny-chto-zhdetzorek-i-b-082210/

Назва публікації

БАЛТСЬКИЙ РАЙОН

Господарюючі суб’єкти, громадяни — власники земельних паїв

Міністерство аграрної політики,
селяни — приватні виробники,
заготівники молока

Основні суб’єкти конфлікту

Конфлікт продовжується. У липні ПП “Левчик”
звинуватили у рейдерському захопленні 600
га землі

Опис статті

2

5

Оцінка упередженості
де 5-макс. 1 - мінімум

Видання,
дата

Біляївка.City
13 травня

Біляївка.City
19 листопада

Місяць

Травень
2018

Листопад
2018

12 травня активісти виступили проти того, що на території сіл Усатове, Нерубайське продають наркотичні
речовини. Після коротко мітингу, у супроводі поліції
вони пройшлися домівками, власники яких, на їх думку,
виготовляють, вживають та розповсюджують наркотики. Від них учасники акція вимагали припинити продаж
наркотиків, у якості протесту обмалювали паркан та
ворота закликами зробити це. Громадський порядок
забезпечували десятки поліцейських та Національна
гвардія.
17 листопада в селищі Хлібодарське, Біляївського
району на трасі біля автобусної зупинки під колесами
двох авто загинула жінка. Вона перетинала пішохідний
перехід. Місцеві жителі наступного дня вийшли на акцію протесту, вимагаючи звернути увагу на небезпечний перехід.

Чи з’явиться світлофор
у Хлібодарському після того, як на пішохідному переході загинула
жінка // https://bilyayivka.
city/read/rayon/18232/
chi-zyavitsya-svitlofor-uhlibodarskomu-pislya-togoyak-na-pishohidnomuperehodi-zaginula-zhinka

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту
(суперечки)

У Нерубайському активісти
провели акцію «Stop наркотики» та рейд селом //
https://bilyayivka.city/read/
rayon/4113/u-nerubajskomuaktivisti-proveli-akciyu-stopnarkotiki-ta-rejd-selom-video

назва публікації

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН

Місцеві мешканці,
поліція, облавтодор

Громадські активісти, правопорушники, поліція

Основні суб’єкти
конфлікту

Одна з очевидців трагедії Вікторія
Карауш написала на сторінці пабліку
«Моя Одеса»:
«Посёлок у нас достаточно большой
до 10 000 населения, а трасса не
оснащена ни светофором, ни элементарно нормальным освещением.
Неужели должны гибнуть люди, чтоб
добиться справедливости, чтоб
выделили бюджет на освещение и
светофор. Люди, будьте осторожны!!!
Будем собирать подписи и очередной раз писать обращение. Очень
страшно, ведь непонятно, сколько
ещё людей должно пострадать.
Всем неравнодушным, завтра 18.11
к 12:00 дня выходите на остановку,
для перекрытия Маякской трассы! И
репостите, чтоб видели все!”
18 листопада на перехресті встановили
прожектор, питання про облаштування
світлофора розглядатимуть в Облавтодорі 19 листопада.

Не всі жителі села підтримали проведення цієї акції, однак переважна
більшість погоджується, що ситуація
з продажем наркотиків вийшла з-під
контролю та вимагає більш рішучих
дій з боку місцевої влади та правоохоронців — зазначає видання.

Опис статті
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Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

Видання,
дата

Біляївка.City
19 листопада

Біляївка.City
29 листопада

Біляївка.City
16 січня

Місяць

Листопад
2018

Листопад
2018

Січень
2019

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту
(суперечки)
Свідок ДТП в Хлібодарському 17 листопада розповідає, що перехід дороги на зупинці маршрутного таксі,
завжди був проблемою для місцевих жителів. Траса
не дуже освітлена, світлофора немає, тож доводиться
чекати по 10-15 хвилин, щоб перейти дорогу. Після цієї
трагедії жителі Хлібодарського почали збирати підписи
під зверненням встановити світлофор на переїзді, та
перекрили дорогу в знак протесту проти свавілля автомобілістів та бездіяльності влади.

Ситуація зі станом маршруток в Біляївському районі,
які здійснюють міжміські рейси, дійшла до критичної
точки. Ця проблема актуальна вже давно. Жителі скаржаться на некомфортні автобуси, їх перевантаженість,
аварійність, незручний графік руху, бруд в салоні і
грубе ставлення водіїв до пасажирів.

15 січня у селі Дачне Біляївського району небайдужі
громадяни намагалися зупинити незаконну, на їх думку, вирубку лісосмуги. За годину лісоруби знесли 600
дерев.
- На місці було 15 чоловіків спортивної зовнішності, які
охороняли лісорубів, 6 бензопил, більшість з тих, хто
валив дерева — місцеві жителі Дачного, — написав
активіст з села Олексій Пудовкін.
Повалені дерева намагалися одразу вивезти, але активісти не допустили цього, викликавши поліцію.

назва публікації

Новини Біляївського району 12-19.11: чому актуальним стало питання світлофорів // https://bilyayivka.
city/read/rayon/18226/
novini-bilyaivskogo-rajonu-z12-po-19-listopada-chomuaktualnim-stalo-pitannyasvitloforiv

Фотофакти: у Біляївському районі жителі масово
скаржаться на міжміський громадський транспорт // https://bilyayivka.
city/read/rayon/19001/
fotofakti-u-bilyaivskomurajoni-zhiteli-masovoskarzhatsya-na-mizhmiskijgromadskij-transport-

Небайдужі громадяни викликали поліцію: у Дачному за годину вирубали
600 дерев лісосмуги //
https://bilyayivka.city/read/
rayon/22144/nebajduzhigromadyani-viklikali-policiyuu-dachnomu-za-godinuvirubali-600-derev-lisosmugi

Місцеві мешканці,
власник ділянки лісосмуги, поліція

Місцеві мешканці,
суб’єкти господарювання — автоперевізники

Місцеві мешканці,
поліція, облавтодор

Основні суб’єкти
конфлікту

Поліція з’ясувала, що лісоруби працювали на ділянці, яка належить особі,
яка й дала дозвіл на вирубку. Мова
йде по 1,5 га лісосмуги вздовж дороги. Ширина лісосмуги була близько 40
метрів.
Власник ділянки уклав угоду з аграрною фірмою, співробітники якої повинні були зачистити ділянку від насаджень. Дерева, на думку власника,
заважали використовувати ділянку за
призначенням.
При цьому дозволу на вирубку від
сільради та екологів власник ділянки
не отримав.

Конфлікт триває не перший рік. Увагу
до ситуації з маршрутками привернула трагедія в Нерубайському, коли
дівчина через несправність дверей
випала з маршрутки. У січні 2018 в
Маяках автобус «Градениці-Одеса»
ледве не потрапив в аварію, бо в нього
відмовили гальма.
Автобуси у поганому технічному стані
продовжують виходити на рейс. Жителі пишуть про це в соцмережах.

В селі Нерубайське після низки ДТП
люди також виступили з ініціативою
встановлення світлофора на ділянці
дороги, де пожвавлений рух.
Як повідомляє місцевий житель та
активіст Юрій Яремчук, він вже двічі
зустрічався з керівництвом Служби автомобільних доріг в Одеській області,
та має попередню домовленість щодо
вирішення цього питання.

Опис статті
4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

Біляївка.City
16 лютого

Біляївка.City
21 травня

Біляївка.City
18 травня

Лютий
2019

Травень
2019

Травень
2019

Місяць

Видання,
дата

Конфлікт на Біляївському ринку: чому звільнився директор, та чого
вимагають підприємці //
https://bilyayivka.city/read/
rayon/32434/konflikt-nabilyaivskomu-rinku-chomuzvilnivsya-direktor-ta-chogovimagayut-pidpriemci

Директор Біляївського ринку Володимир Лисенко написав заяву на звільнення. Одеська обласна споживча
спілка, яка є власником Біляївського ринку, призначила
нового директора. Передісторія цієї ситуації в тому, що
майже 70 підприємців ринку поставили свій підпис під
колективним зверненням до Біляївської міської ради з
проханням втрутитися в ситуацію, яка сталася на ринку з тарифами орендної платні.

21 травня в селі Усатове жителі в черговий раз протестували проти руху багатовантажного транспорту. Вони
перекрили дорогу. Це не перша акція, але поки що ситуація не змінюється.

В Усатове жителі перекрили дорогу для того, щоб
привернути увагу до руху
вантажного транспорту //
https://bilyayivka.city/read/
rayon/32686/v-usatovezhiteli-perekrili-dorogu-dlyatogo-schob-privernuti-uvagudo-ruhu-vantazhnogotrasportu-

Підприємці, Одеська обласна споживча спілка, органи
місцевого самоврядування

Місцеві мешканці,
суб’єкти господарювання, поліція

Місцеві мешканці,
приватний підприємець, поліція, органи місцевого самоврядування

15 лютого, місцеві жителі зруйнували «нахалбуд» місцевого підприємця, яку він незаконно звів у підземеллі
місцевого музею бойової слави. Озброєні ломами та
кувалдою, вони розібрали стіни та перегородки, які звів
підприємець Анатолій Колійчук.

Пряма
народна
демократия в дії? У Нерубайському
люди
зруйнували «нахалбуд» у катакомбах // https://bilyayivka.
city/read/rayon/24316/
pryama-narodnademokratiya-v-dii-unerubajskomu-lyudizrujnuvali-nahalbud-ukatakombah-video

назва публікації

Основні суб’єкти
конфлікту

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту
(суперечки)

Жителі вулиці Грушевського, по якій
йде автотранспорт, раніше вже виходили на акції протесту, вимагаючи від
поліції та чиновників вирішити це питання. Однак ситуація так і залишається не вирішеною.
Схожа проблема є в Біляївці. На вулиці Плієва жителі так само вже декілька
разів виходили на акції протесту проти
руху перевантаженого транспорту.

Конфліктна ситуація виникла внаслідок ігнорування підприємцем позиції
офіційних структур. Щодо цієї ситуації
поліція завела карну справу, слідство
триває. Але місцеві жителі, яких не задовольняє повільний розгляд справи,
вирішили самостійно знести незаконно збудовані стіни.
Вони підозрюють, що підприємець Колійчук хоче на цій території збудувати
сауну чи квест-кімнату, а місцева влада на це закриває очі.
Сам підприємець у коментарях неодноразово зазначав, що він лише
укріпив територію під ринком, який він
орендує, а екскурсійні маршрути музею не чіпав.

Опис статті

5

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

«Бессарабияинформ”,
4 липня

«Бессарабияинформ”,
2 серпня

Слово Приднестровья
16 серпня

Липень
2018

Серпень
2018

Серпень
2018

Місяць

Видання,
дата

В селі Андріївна Мологівської ОТГ
мала відбутися зустріч керівництва
громад із сільгоспвиробниками. На
нараді представники громади хотіли
укласти угоди з тими, хто фактично
займається бізнесом на землях, розташованих на території Андріївської
сільради. Збори не відбулися – в зал
увірвалося з десяток людей в камуфляжі, які представилися членами
антикорупційної організації і зірвали
збори.

2 серпня, в ході засідання сесії
районної ради під час обговорення
питання про затвердження маршрутів і
графіку руху місцевого пасажирського
транспорту, депутати висловили свою
думку про те, що представники підприємства АТП-15107 відверто нехтують
пропозиціями та рекомендаціями
народних виборців і чиновників.

Жители Белгород-Днестровского района страдают от самоуправства
одного из перевозчиков//
https://bessarabiainform.
com/2018/08/zhitelibelgorod-dnestrovskogorajona-stradayut-otsamoupravstva-odnogo-izperevozchikov/

«Земельный конфликт в
громаде»

Влада Білгород-Дністровського району
в особі райради звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України, щоб не допустити будівництво ГЕС на річці Дністер.

Белгород-Днестровский
район — против постройки ГЭС на Днестре//
https://bessarabiainform.
com/2018/07/belgoroddnestrovskij-rajon-protivpostrojki-ges-na-dnestre/

назва публікації

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОН

Місцеві мешканці, органи
місцевого самоврядування, господарюючі суб’єкти, активісти
громадських організацій.

Приватні підприємства —
автоперевізники, органи
місцевого самоврядування,
мешканці міста

Кабінет Міністрів України,
Верховна Рада України, орган
місцевого самоврядування

Основні суб’єкти конфлікту

Глава Мологівської ОТГ Олег Нимачук вважає, що зрив засідання замовили «ті, хто,
по суті захопив земельні ділянки»

Депутати дали 9 місяців керівництву підприємства для усунення недоліків

Ситуацію можна вважати потенційним конфліктом. Тема будівництва ГЕС на Дністрі
виходить за межі Одеської області. Плани
будівництва критикують влади деяких інших
областей та районів, а також Республіки
Молдова

Опис статті

4

3

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

«Бессарабия-информ”,
20 серпня

«Думская” 11
жовтня

Серпень
2018

Жовтень
2018

Місяць

Видання,
дата
Зо два десятки водіїв зібралися в
будівлі міськради, щоб висловити місцевої влади свої претензії до одеського підприємству «Північтранс», яка не
виплатило їм вчасно заробітну плату.
Вислухати їх точку зору прийшли
заступник міського голови з питань
житлово-комунального господарства
Альберт Алтухов і начальник транспортного відділу Віталій Литвиненко.
В цілому, як зазначає видання, в
Білгород-Дністровському існують
проблеми із забезпеченням автобусів
на маршрутах.
Як розповіли місцеві жителі, ввечері
11 жовтня частина депутатів селищної
ради зібралася на таємну сесію, про
яку навмисно ніде не повідомляли.
На зборах ухвалили рішення щодо
роздачі більше ніж 100 земельних
ділянок в прибережній зоні.
«Сесія мала відбутися завтра, але
оскільки депутати знали, що з ранку
контролювати хід зборів прибудуть
місцеві жителі і активісти, то влада
вирішила провести сесію без всякого
оголошення, — розповідає наш джерело в селищній раді. — Скільки саме
ділянок сьогодні роздали, ніхто не
знає, оскільки проектів нікому з громадськості не показували, а «тітушки» нікого не пускали на засідання ».

В Белгород-Днестровском
взбунтовались водители
маршруток. Проблема с пассажирскими
перевозками в городе
обострилась // https://
bessarabiainform.
com/2018/08/236555/

Поселковый совет Затоки
провел тайную сессию
и раздал прибрежные
земли под застройку
// https://dumskaya.net/
news/poselkovyy-sovetzatoki-provel-ekstrennuyusessi-091061/

назва публікації

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)
Опис статті
Заступник міського голови відповів, що міська влада не може втручатися в цю ситуацію,
так як це прерогатива прокуратури або ж
державної структури «Укртрансбезпека».
До бесіди приєднався В’ячеслав Максименко
— заступник директора ПАТ «Північтранс»,
він зазначив, що водії не мали права не
виходити на роботу, більш того, згідно із
законом, страйки серед представників цієї
професії заборонені. Щоб вийти з ситуації,
що склалася заступник директора одеського
підприємства запропонував кожному з водіїв
особисто прийти до керівництва і з’ясувати
всі проблемні питання.
Конфлікт мав тривале продовження

Основні суб’єкти конфлікту
Господарюючий суб’єкт,
наймані працівники, місцеві
органи державної виконавчої
влади

Мешканці населеного пункту,
орган місцевого самоврядування

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

«Бессарабия-информ”
12 жовтня

«Бессарабия-информ”
13 жовтня

Жовтень
2018

Жовтень
2018

Місяць

Видання,
дата
На знак протесту проти рішення
Затокської селищної ради частина
жителів селища збираються перекривати залізницю

13 жовтня понад 200 жителів Затоки
зібралися на акцію проти продажу
узбережжя. Вони написали колективне звернення до голови селищної
ради Василю Звягінцева з проханням
пояснити громаді рішення продати
територію пляжів. За їх словами,
голова селищної ради та секретар
ігнорують їх. Мітингуючі наголосили на
бажанні 14 жовтня перекрити автотрасу Одеса-Рені.

Завтра жители Затоки
намерены перекрыть железную дорогу. Полиция
предупреждает их об уголовной ответственности
// https://bessarabiainform.
com/2018/10/dovedeny-dootchayaniya-zavtra-zhitelizatoki-namereny-perekrytzheleznuyu-dorogupolitsiya-preduprezhdaetih-ob-ugolovnojotvetstvennosti/

В Затоке протестовали против незаконной
продажи земли. Обещают
завтра перекрыть трассу
https://bessarabiainform.
com/2018/10/v-zatokeprotestovali-protivnezakonnoj-prodazhizemli-obeshhayut-zavtraperekryt-trassu/

назва публікації

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)
Поліція попередила учасників акції про
кримінальну відповідальність за перекриття
залізниці
Конфлікт мав продовження

Керівництво селищної ради не пішло на
діалог з мешканцями, конфлікт мав продовження.

Мешканці населеного пункту,
орган місцевого самоврядування

Опис статті

Мешканці населеного пункту,
орган місцевого самоврядування, поліція

Основні суб’єкти конфлікту

4

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

«Думская”
14 жовтня

«Думская”
12 листопада

«Бессарабия-информ”
20 листопада

Жовтень
2018

Листопад
2018

Листопад2018

Місяць

Видання,
дата

Аккерманские «евробляхеры» планируют
перекрыть трассу Белгород-Днестровский-Одесса
// https://bessarabiainform.
com/2018/11/
akkermanskieevroblyahery-planiruyutperekryt-trassu-belgoroddnestrovskij-odessa/

В Затоке перевернулся грузовик: машину
блокировали противники стройки на песке //
https://dumskaya.net/news/
newsdone-1541702067-092091/

Жители Затоки перекрыли трассу в знак
протеста против застройки побережья // https://
dumskaya.net/news/
zhiteli-zatoki-perekrylitrassu-091143/

назва публікації

20 листопада в рамах всеукраїнської
акції протесту проти підвищення
розмитнення машин з європейськими
номерами. Власники «евроблях» планують перекрити трасу Білгород-Дністровський-Одеса в селищі Затока.

На піску в районі станції «Морська»
працював трактор — прокладав
дорогу до майбутнього будівництва
біля води. Противники будівництва
на піску заблокували в’їзд на пляж
іншій машині — вантажівці, яка везла
матеріали. В результаті 40-тонна фура
перекинулася.

Жителі Затоки перекрили автотрасу
в селищі, в районі станції «Сонячна».
Протестуючі пропускають карети
швидкої допомоги, автомобілі поліції,
ГСЧС і водіїв з дітьми до трьох років.
За їх словами, перекриття безстрокове.
«Поки чекаємо секретаря селищної
ради, але взагалі, плануємо перекриватимуть, поки вони не скасують це
рішення», — заявили нам протестує.

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)

Власники автомобілів на європейських номерах, Верховна
Рада України

Акція була частиною загальноукраїнської акції. Наслідків не мала. Закон був ухвалений.

Конфлікт став наслідком рішення селищної
ради про ділянок під забудову і мав продовження.

Керівництво селищної ради не пішло на
діалог з мешканцями, конфлікт мав продовження.

Мешканці населеного пункту,
орган місцевого самоврядування

Місцеві мешканці, суб’єкти
господарювання -забудовники

Опис статті

Основні суб’єкти конфлікту
4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

«Бессарабия-информ”
19 лютого

Топор,
28 лютого

Лютий
2019

Лютий
2019

Місяць

Видання,
дата
19 лютого жителі села Молога,
перекрили трасу Білгород-Дністровський-Старокозаче з вимогою встановити лежачі поліцейські біля місцевої
школи. Люди вкрай обурені сталася
напередодні аварією, коли під колесами автомобіля на пішохідному переході загинула 11-ти річна дівчинка.

28 лютого жителі села Молога вийшли
на акцію протесту і перекрили трасу
Р-72 «Старокозаче — Білгород-Дністровський».
Два десятка жінок і чоловіків ходили
на пішохідному переході, висловлюючи таким чином невдоволення і
звертають увагу місцевої влади на
необхідність установки лежачих поліцейських на трасі в районі школи.

Возле школы, где вчера
сбили ребенка, прошла
акция протеста: люди
требуют установить
на трассе «лежачие
полицейские» // https://
bessarabiainform.
com/2019/02/vozle-shkolygde-vchera-sbili-rebenkaproshla-aktsiya-protestalyudi-trebuyut-ustanovitna-trasse-lezhachiepolitsejskie/

Пеший протест: жители
села Молога перекрыли
трассу «Староказачье
— Белгород-Днестровский» // https://topor.od.ua/
peshiy-protest-zhiteli-selamologa-perekrli-trassustarokazatchye-belgoroddnestrovskiy/

назва публікації

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)

Мешканці населеного пункту,
поліція, облавтодор

Мешканці населеного пункту,
поліція

Основні суб’єкти конфлікту
Щоб з'ясувати причини акції протесту, до селян
приїхав заступник начальника Білгород-Дністровського ОП, Олександр Леконцев, який
розповів, що винуватець ДТП затриманий в
порядку статті 208 КК України і зараз перебуває в СІЗО. Також правоохоронець спростував
інформацію про те, що водій зник з місця
аварії.
У відповідь на прохання людей встановити біля
школи лежачі поліцейські, О.Леконцев відповів,
такі повноваження покладені на облавтодор і
порадив місцевим жителям звернутися до цієї
організації з відповідною заявою.
тривалих суперечок і вимог мітингувальників звернути увагу на проблему відсутності
лежачого поліцейського біля школи, заступник
начальника поліції пообіцяв самостійно передати лист від жителів Мологи в облавтодор і
сприяти якнайшвидшому вирішенню проблеми.
Також, О. Леконцев пообіцяв селянам, що з
завтрашнього дня, біля школи буде знаходитися наряд поліції, який буде стежити за дотриманням правил дорожнього руху орієнтовно
з 8 ранку і до 16 годин дня. Працювати там
поліцейські будуть до тих пір, поки ситуація з
лежачими поліцейськими не вирішиться.
Конфлікт мав продовження.

Опис статті

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

«Бессарабия-информ”,
3 березня

«Думская”
16 березня

Березень
2019

березень
2019

Місяць

Видання,
дата

Жители Затоки снова
вышли на субботник
— откапывали установленные прямо у воды
бетонные плиты // https://
dumskaya.net/news/zhitelizatoki-snova-vyshli-nasubbotnik-otkapyv-096635/

Жители Затоки, недовольные очередной
стройкой на пляже,
перекрывали трассу //
https://bessarabiainform.
com/2019/03/zhiteli-zatokinedovolnye-ocherednojstrojkoj-na-plyazheperekryvali-trassu/

назва публікації

Близько 20 осіб в районі станції «Морська», намагалися відкопати бетонні
блоки, встановлені прямо на піску.
Забудовувати пляж почали ще в
листопаді минулого року. Всі спроби
зупинити будівництво, яке ведеться
буквально в 20 метрах від води,
не увінчалися успіхом. 1 лютого на
пляж заїхала будівельна техніка і
стала рити котлован. Зараз власники
ділянок, отриманих рішенням сесії
скандальної Затокської селищної
ради, прокладають бетонні плити, щоб
після залити фундамент майбутніх
готелів або котеджів, хоча в цій зоні
заборонено капітальне будівництво.

Місцеві жителі, які виступають проти
незаконної забудови узбережжя,
перекрили автодорогу «Одеса —
Білгород-Дністровський». Невдоволення учасників акції викликав чергове
будівництво на піску в районі станції
«Лиманська».

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)

Місцеві мешканці, органи
місцевого самоврядування

Мешканці населеного пункту,
органи місцевого самоврядування

Основні суб’єкти конфлікту

Тривалий конфлікт навколо забудови узбережжя.

Після того як до протестуючих приїхав радник голови сільради Василя Звягінцева, який
пообіцяв, що керівництво селища розгляне
питання про скасування скандального рішення, мітингувальники завершили акцію, котра
тривала кілька годин.

Опис статті

4

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

квітень
2019

Місяць

«Думская”
15 квітня

Видання,
дата

Застройка прибрежной
зоны в Затоке: апелляция отменила решения
местного совета // https://
dumskaya.net/news/zhitelizatoki-oderzhali-pervuyupobedu-nad-mest-097757/

назва публікації
В п'ятому апеляційному адміністративному суді в Одесі, колегія суддів
частково задовольнила апеляцію ряду
громадських організацій Затоки, а саме
зупинила дію рішення сільської ради Затоки і рішення Білгород-Дністровського
міськради про затвердження містобудівної документації детальних планів
території в межах Затоки і Білгорода-Дністровського. суд також заборонив
до вирішення судової суперечки по
суті сільській раді Затоки давати згоду
на розробку проектів землеустрою на
передачу земельних ділянок в оренду
або власність, затверджувати проекти
землеустрою, приймати рішення про
передачу земельних ділянок в оренду
або у власність, затверджувати
містобудівну документацію детальних
планів території, розміщення дачної
забудови, земельних ділянок для садівництва, створення паркових зон і об’єктів
рекреаційного призначення в межах смт
Затока.

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)
Опис статті
За словами адвоката Руслана Дмитрієва,
сьогоднішнє рішення апеляційного суду
забороняє сільській раді Затоки реалізувати
детальні плани території, які раніше були
прийняті.
«Мова йде про земельну ділянку, який
вони нарізали на пляжах, піску і так далі
загальною площею 50 гектарів, — зазначив
адвокат.
Відзначимо, що активісти зустріли рішення
апеляційного суду оплесками та обіцяли на
вихідних влаштувати суботник і прибрати
незаконні будови на піску. Серед активістів
наводяться слова Юрія Букарєва.

Основні суб’єкти конфлікту
Місцеві мешканці, органи місцевого самоврядування, суд

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

“Дружба”

20 липня

“Дружба”

20 липня

2018

Липень

2018

дата

Липень

Місяць

Видання,

Светлана Рожкова «Почему
общественники
решают, что
лучше для нашей громады?”

А.Кариза «По
другую сторону
реформы”

назва публікації

«Нам не зрозумілий юридичний статус цієї
організації, ми не знайомі з її статутом. І
мені зовсім не подобаються методи її діяльності. Виступаючи, нібито, проти тиску
на людей в питанні об’єднання громад, ці
громадські діячі як раз самі надають великий
пресинг на людей своїми заявами і діями». —
зазначає С.Рожкова

Інтерв'ю з головою сільської ради с.Оксамитне
Болградського району, у якому вона піддає
критиці діяльність Асоціації органів місцевого
самоврядування півдня Одеської області.

Відбулися збори депутатів усіх рівнів Болградського району, ініційоване Асоціацією органів
місцевого самоврядування півдня Одеської
області (лідер — Микола Узун). На порядок
денний якого було винесено всього одне питання — про об’єднання громад. У зверненні
учасники зборів, зокрема, вимагають від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Одеської обласної та Болградської
районної держадміністрацій «припинити тиск
на сільських голів району з метою прийняття рішення про об’єднання територіальних
громад». Від народних депутатів Болградського району — «виступити із законодавчою
ініціативою про внесення змін до закону«
Про добровільне об’єднання територіальних
громад »про надання селам Болградського
району статусу об’єднаних громад».

Скорочено — локація та суть соціального
конфлікту (суперечки)

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОН

Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування депутати
місцевих рад політики

Основні суб’єкти конфлікту

Автор ставить під сумнів правомочність зібрання
виступати від імені більшості громад району та
зазначає, що відсутні результати досліджень, які б
підтверджували позицію більшості.

Як зазначає автор, в залі були присутні депутати
сільських, міської та районної рад, але — не переважна їх більшість. Не було і народних депутатів.
Не налічувалося в залі і половини сільських голів
району.

Опис статті
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4

Оцінка
упередженості за
5-бальною
шкалою

“Дружба”

3 серпня

2018

дата

Серпень

Місяць

Видання,

«Почему перекрывали трассу
Одесса-Рени”

назва публікації

31 липня жителі Болградського району 31 липня перекрили дві траси: Одеса — Рені і Одеса
— Болград. Вони вимагали від районної влади
дозволу на оформлення земельних ділянок.

Скорочено — локація та суть соціального
конфлікту (суперечки)
Місцеві державні адміністрації, жителі населених
пунктів, господарюючі
суб’єкти

Основні суб’єкти конфлікту
Редакція звернулися до голови РДА Дениса Мусієнко
за поясненнями. Д. Мусієнко спростував звинувачення в незаконній передачі фермерам земельних паїв
жителів с. Голиця. Він зазначив, що дійсно ця земля
передана в короткострокову оренду фермерському
господарству терміном на один рік і ставкою орендної плати 9 відсотків. Дане рішення було викликане
тим, що земля використовувалася іншим сільгосппідприємством — ТОВ «Кара-Марін» — неефективно
і за заниженою податковій ставці. Голова райдержадміністрації зазначив, що ніхто не перешкоджає
пайовикам в оформленні їх права власності на
землю. Навпаки, представники пайовиків на особистому прийомі звернулися до нього за допомогою
у вирішенні цієї проблеми. «За моїм дорученням
наша юридична служба підготувала всі необхідні
документи для оформлення землі. Ми домовилися з
власниками землі зустрітися, щоб ще раз обговорити ситуацію, що склалася і швидше її вирішити.
Замість цього вони перекрили трасу Одеса-Рені»,
— розповів Д.Мусіенко. Причину ситуації він бачить
у нечесній конкуренції. Саме після того, як частина
землі перейшла до іншого орендаря, представники
ТОВ «Кара-Марін» почали створювати соціальну напругу серед жителів с. Голиця. Особливо серед тих,
хто ще не мав правовстановлюючих документів на
землю. За його ловами сільгосппідприємство обіцяло
допомогти у оформленні цих документів.

Опис статті

4

Оцінка
упередженості за
5-бальною
шкалою

“Дружба”

6 листопада

“Дружба”

11 березня

2018

березень

2019

дата

Листопад

Місяць

Видання,

«Сессия разочарования”

«Важные вопросы остались “за
бортом”

назва публікації

Сесія Болградської райради прийняла звернення до Президента Болгарії щодо збереження Болградського району

Депутати Болградської районної ради на 25-й
сесії відмовились створювати опорну школу — Болградський навчально-виробничий
комплекс в м. Болграді. Пропонувалося до
Болградського НВК «Спеціалізована школа
I-III ступенів — ліцей» приєднати Болградський міжшкільний навчально-виробничий
комбінат і Оксамитненську загальноосвітню
школу I-III ступенів, знизивши її до другого
рівня акредитації і зробивши філією Болградського НВК. За даними в.о. начальника
управління гуманітарного розвитку РДА Анни
Оріховської, в Оксамитненській школі у 10-11-х
класах навчається лише 7 осіб. Фактично
старшокласники вже перейшли в міські
навчальні заклади. Вона запевнила депутатів,
що про закриття школи не йдеться, там будуть
навчатися діти до 9 класу

Скорочено — локація та суть соціального
конфлікту (суперечки)
Депутати районної ради,
управління освіти Болградської РДА, мешканці
міста.

Основні суб’єкти конфлікту

Автор критично ставиться до ідеї звернення: “Бажання групи «активістів» за всяку ціну утриматися
при владі, при цьому граючи на почуттях людей,
в тому числі і національних, викликає не просто
обурення, а біль від втрачених можливостей, які
неминуче призведуть район до краху. Але в цей раз
конфлікт обіцяє вийти навіть за рамки держави.
Депутати прийняли звернення, ні багато ні мало,
ще й до Президента Болгарії. Чи буде президент
іншої країни втручатись у внутрішні справи іншої
держави, тим більше в хід реформи, яка визнана
однією з найуспішніших в Україні?”

У серпні 2018 р. питання створення опорної школи
навіть не було включено до порядку денного.

Зазначений конфлікт триває не перший рік. У 2017
р. пропонувалося зробити опорну школу на базі
Болградського НВК: школа-ліцей, приєднавши до неї
старші класи Табаківський і Залізнічненской шкіл.
(«Дружба», 28 липня та 8 серпня 2017 року). Але
через опір батьків і педагогічного колективу, питання
навіть не було винесено на пленарне засідання сесії.

Опис статті
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Оцінка
упередженості за
5-бальною
шкалою

Травень 2019

Травень 2019

Місяць

КІЛІЯ

29 травня

«Бессарабияинформ”

27 травня

«Бессарабияинформ”

дата

Видання,

Компромисс: в Килии школу,
которую посещают меньше
40 детей, не закроют // https://
bessarabiainform.com/2019/05/
kompromiss-v-kilii-shkolukotoruyu-poseshhayut-menshe40-detej-ne-zakroyut/

https://bessarabiainform.
com/2019/05/v-kilii-reshayutchto-delat-so-shkoloj-kotoruyuposeshhaet-menshe-sorokadetej/

В Килии решают, что делать
со школой, которую посещает
меньше сорока детей //

назва публікації

28 травня відбулися другі слухання
у справі Кілійської загальноосвітньої
школи I-II ступенів №6, яку в 2018-2019
році відвідувало всього 38 школярів.
Більшістю було прийнято рішення про
закриття другого ступеня, але продовження функціонування першої.

У Кілії вирішують долю Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6, розташованої на віддаленому від центру селищі
Омарбія. У 2018-2019 навчальному році
цей навчальний заклад відвідувало
всього 38 дітей, а витрата коштів на
одну дитину становить понад 50 тисяч
гривень, коли в інших школах міста ця
сума варіюється від 15 до 25 тисяч.
Для прийняття спільного рішення щодо
подальшої організації навчального
процесу відділ освіти Кілійської ОТГ
оголосив про проведення ряду громадських слухань. Відбулися перші слухання. Позиції управління освіти опонували
директор школи та жителі району.

Скорочено — локація та суть соціального
конфлікту (суперечки)

Управління освіти райдержадміністрації, депутати
ОТГ, жителі — батьки
учнів

Управління освіти райдержадміністрації, депутати
ОТГ, жителі — батьки
учнів

Основні суб’єкти
конфлікту

Керівництвом відділу освіти було
запропоновано кілька варіантів виходу
із ситуації, що склалася: злиття двох
шкіл — №6 і Гімназії (з підвозом дітей
до гімназії, розташованій за 6 км від
с.Омарбія); закриття другого ступеня
Школи №6; об’єднання школи і дитячого садка в селищі.

Конфлікт мав продовження, згодом
відбулися наступні слухання.

Свій протест закриттю школи висловили депутати Кілійської ОТГ Віталій
Швайка і Олександр Кучеренко. Крім
того, вони запропонували свою допомогу, необхідну для того, щоб зберегти
життя навчального закладу. Зокрема,
депутати висловили готовність взяти
участь у забезпеченні будівництва
нового туалету і реалізації інших
потреб дітей, а також заявили про
необхідність посилення агітації школи
і запевнили, що готові перевести своїх
дітей, які навчаються в школі гімназії, в
Школу №6.

Опис статті
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Оцінка
упередженості за
5-бальною
шкалою

Жовтень
2018

Місяць

27 жовтня

Вісті Кодимщини

дата

Видання,

«Кодимчани за чисте
повітря і довкілля»

назва публікації

КОДИМСЬКИЙ РАЙОН

До редакції звернулися жителі мікрорайону Кодими з приводу роботи
Кодимського елеватора, який забруднює
повітря. Жителі мікрорайону надіслали
колективне звернення до райдержадміністрації, яка своєю чергою направила
листи міському голові В. О. Скляґруку та
директору ТОВ «Кодимський елеватор»
Н.В.Паламарчук.

Скорочено — локація та суть соціального
конфлікту (суперечки)

Мешканці населеного
пункту, господарюючий
суб’єкт, місцеві органи
державної виконавчої
влади, органи місцевого
самоврядування

Основні суб’єкти
конфлікту

Конфлікт триває не один рік. Про
розв’язання конфлікту не повідомляється.

Опис статті
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Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

“Рени-Одесса”

2 липня

2018

дата

Липень

Місяць

Видання,

Жители Долинского перекрыли трассу Рени-Одесса //
http://reni-odessa.od.ua/zhitelidolinskogo-perekryli-trassureni-odessa.html

назва публікації

РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН

Після обіду учасники зборів в знак протесту вирішили перекрити трасу міжнародного значення Рені-Одеса. На в’їзді в
місто Рені зібралося близько 30 осіб, які
деякий час перешкоджали пересуванню
транспорту.

Дані проблеми розглядалися в Ренійської райдержадміністрації, в самому
селі, проте їх не вдалося вирішити.

У Долинському кілька разів мали місце
конфлікти із застосуванням фізичної
сили.

2 липня в селі Долинське відбулися
збори пайовиків СВК «Долинське», на
якому були присутні більше 80-ти чоловік. Люди дізналися, що 29 червня ц.р.
було проведено збори засновників СВК
«Долинське», яка обрала своїм головою
Анатолія Пожара замість Іллі Келіогло,
який керував підприємством останнім
часом. Учасники зборів поставили під
сумнів легітимність цих зборів і обурилися тим, що на основі його протоколу
розпочато процедуру реєстрації нового
керівника. Ілля Келіогло і головний
бухгалтер СПК «Долинське» Катерина
Куртева вважають, що це — рейдерське
захоплення діючого підприємства.

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)
Громадяни-власники
земельних паїв, господарюючі
суб’єкти

Основні суб’єкти конфлікту

Конфлікт мав продовження
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“Рени-Одесса”

4 липня

2018

дата

Липень

Місяць

Видання,

Третий день жители Долинского продолжают акцию протеста!// http://reni-odessa.od.ua/
tretij-den-zhiteli-dolinskogoprodolzhajut-akciju-protesta.
html

назва публікації

2 липня був екстреному порядку був зібраний сход пайовиків, які обурені тим,
що без їх відома переобраний керівник.
2 липня в кінці робочого дня група пайовиків СВК «Долинське» з метою звернути
увагу влади на свої проблеми, перекрила трасу міжнародного значення Рені —
Одеса. 3 липня зранку люди прийшли з
плакатами до Ренійської РДА.

29 червня 2018 р. в Долинському відбулися збори групи засновників СВК «Долинське», багато з яких останнім часом
працюють на іншому підприємстві. На
цих зборах був присутній сільський голова Віктор Готка. На цих зборах засновників СВК «Долинське» було обрано нового голову — Анатолія Пожежу, що був
керівником «конкуруючої фірми» — ТОВ
«Анадолу».

Відкритий конфлікт в Долинському почався у 2016р. і пов'язаний з тим, що близько
350-ти пайовиків СВК «Долинське», яке
є правонаступником колишнього колгоспу «Комуніст», віддали свою землю на
обробку створеному у 2014 році підприємству «Анадолу» у чолі з Анатолієм Пожежею.

Третій день жителі Долинського продовжують акцію протесту і знову вийшли на
трасу міжнародного значення Рені —
Одеса.

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)
Громадяни-власники
земельних паїв, господарюючі
суб’єкти, місцева державна
адміністрація

Основні суб’єкти конфлікту

Сільський голова Долинського Віктор Готка: позиція нейтралітету.

Він також підкреслив, що не має
права втручатися в майнові та договірні відносини пайовиків.

Позиція Ренійської райдержадміністрації: Глава РДА Петро Дамаскін повідомив, що 2 липня він
сам дізнався про те, що в Одесі
сталася реєстрація нового керівника СВК «Долинське» на основі
тих документів, які були подані.
Таке стало можливим через те,
що в Статуті підприємства є певні
протиріччя. П.Дамаскін запевнив
мітингувальників в тому, що докладає всіх зусиль, щоб управлінням юстиції в Одеській області
була перевірена законність акта
реєстрації.

Опис статті

4

Оцінка упередженості
за 5-бальною
шкалою

“Рени-Одесса”

6 липня

“Рени-Одесса”

2 листопада

2018

Листопад

2018

дата

Липень
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Видання,

Заборгованість із зарплати змушує співробітників порту Рені масово звертатися
у правоохоронні органи. За 3 дні, з 22 по
24 жовтня з відповідними заявами у Ренійське відділення поліції звернулися 29
осіб, з яких 21 — чоловіки. У своїх заявах
портовики вказують, що посадові особи
ДП «РМТП» не виплачують заробітну
плату працівникам підприємства з квітня
2018 року.

Портовики стали массово обращаться в полицию

http://reni-odessa.od.ua/
portoviki-stali-massovoobrashhatsja-v-policiju.html

6 липня жителі с. Долинське втретє перекрили трасу Рені — Одеса на в’їзді в
місто.

Жители Долинского третий
раз перекрыли трассу Рени-Одесса // http://reni-odessa.
od.ua/zhiteli-dolinskogo-tretijraz-perekryli-trassu-reniodessa.html

назва публікації

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)

Державне
підприємство,
поліція, наймані працівники

Громадяни-власники
земельних паїв, господарюючі
суб’єкти, місцева державна
адміністрація

Основні суб’єкти конфлікту

Борги порту Рені по зарплаті складають 3 млн грн. У серпні порт
ухвалив програму виходу з кризи.
Конфлікт мав розвиток.

Позиція РДА: Голова Ренійської
райдержадміністрації: П.Дамаскін
в інтерв’ю газеті зазначив, що РДА
не має права втручатися у господарську діяльність підприємств.
“Ми зробили все, що могли: звернулися в антикорупційний комітет, повідомили всі відповідні
структури. Головне управління
юстиції в Одеській області готове в найкоротші терміни розглянути заяву від пайовиків СВК
«Долинське». Іллі Келіогло були
надані докладні роз’яснення, як
цю заяву оформити, дали зразок”. “Проблема сьогодні — зазначив голова РДА — в небажанні
посадових осіб СПК «Долинське»
вирішувати це питання в законному порядку. Замість цього вони
виводять людей на мітинги протесту”.
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6 листопада

“Рени-Одесса”,
10 грудня

“Рени-Одесса”,

10 березня

2018

Грудень

Березень

2019

2018

«Рени-Одесса»

дата

Листопад

Місяць

Видання,

Директор Ренийского порта
освобожден от уголовной
ответственности // http://
reni-odessa.od.ua/direktorrenijskogo-porta-osvobozhdenot-ugolovnoj-otvetstvennosti.
html

В Ренийском морском торговом порту начали выплачивать долги по зарплате//http://
reni-odessa.od.ua/v-renijskommorskom-torgovom-portunachali-vyplachivat-dolgi-pozarplate.html

Обвинительный акт в отношении директора ГП «РМТП»
направлен в суд//http://reniodessa.od.ua/obvinitelnyj-aktv-otnoshenii-direktora-gp-rmtpnapravlen-v-sud.html

назва публікації

Директора ДП «Ренійський морський
торговельний порт» Дмитра Володіна
суд вирішив не залучати до кримінальної
відповідальності за систематичну невиплату зарплати підлеглим.

За станом на 1 жовтня 2018 року порт був
винен трудовому колективу 5 мільйонів
78 тисяч гривень, за станом на 1 листопада — 4 млн 639 тис. грн, станом на 1
грудня — 3 млн 835 тис. грн .

Державне підприємство «Ренійський
морський торговельний порт» (ДП
«РМТП») почав виплачувати борги по
зарплаті, які воно накопичило за останні
місяці.

За фактом звернень у поліцію з боку співробітників порту Рені стосовно невиплати
заробітної плати була порушена кримінальна справа. За словами начальника
Ренійського відділення поліції Олександра Буюклі проведені слідчі дії, складено
і узгоджено з прокурором обвинувальний
акт стосовно керівника підприємства.

Скорочено — локація та суть соціального конфлікту (суперечки)

Державне
підприємство,
поліція, наймані працівники,
суд

Державне
підприємство,
поліція, наймані працівники

Державне
підприємство,
поліція, наймані працівники

Основні суб’єкти конфлікту

Виплати почалися після масових
звернень працівників порту до поліції та порушення останньою кримінальної справи. Конфлікт мав
подальший розвиток.

Конфлікт мав розвиток — ДП
“РМТП” почав виплачувати борги
по зарплаті
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