
Отчёт депутата Николаевского городского совета, главы фракции 
«Оппозиционная платформа – За жизнь» 

Артёма ИЛЬЮКА 

Дорогие николаевцы! Минувший 2021 год ознаменовался как первый год 
работы обновленного депутатского корпуса Николаевского городского 
совета. Я горд и признателен, что осенью 2020-го вы доверили мне 
право представлять и отстаивать ваши интересы перед властью. Как 
доверили и ещё 16 депутатам – представителям нашей николаевской 
команды партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». 

С вашей поддержкой ОП-ЗЖ в Николаеве набрала наибольшее 
количество голосов. Из шести партий в городском совете нам доверяло 
и доверяет наибольшее число николаевцев. Тогда, год назад, Зе-власть 
в Киеве и местечковые «элиты» были шокированы высоким 
результатом нашей оппозиционной силы, ведь во время избирательной 
компании они едва ли не запретили нам участвовать в выборах. 
Мириться с несистемной оппозиционной партией они не хотели, так как 
хорошо понимали, что очень быстро потеряют свои теплые кресла и 
прибыльные должности, служившие им исключительно для набивания 
карманов. Поэтому на борьбу с ОП-ЗЖ были брошены все силы. В итоге, 
в Николаевском городском совете сформировалась правящая коалиция 
из партий, которые мы привыкли считать не просто конкурентами, а 
самыми настоящими непримиримыми врагами. К примеру, партия 
президента Зеленского «Слуга народа» очень быстро нашла общий 
язык с партией его оппонента Порошенко «Европейская солидарность». 
Ради чего? К большому сожалению, не ради реализации своих 
обещаний. Всё стало ясно на первых заседаниях горсовета, где во всю 
проявила себя новая коалиция: они сразу же принялись делить между 
собой должности и бюджетные потоки. Замечания фракции ОП-ЗЖ о 
незаконности их откровенного дерибана остались без внимания. 

Вся эта ситуация в конце 2020 года определила, как пройдет год 2021-
й. И, как оказалось, это был очередной год утраченных возможностей. 
Провластная коалиция, имея в руках почти 5-миллиардный бюджет, не 
построила в Николаеве ни одного нового детского сада, ни одной 
школы, ни привела в порядок и цивилизованный вид ни одного парка, ни 
начала комплексно решать проблему дорог и тротуаров. Поддержку 
социально незащищенных граждан нам приходилось выбивать, так как 

Звіт депутата Миколаївської міської ради, голови фракції 
«Опозиційна платформа – За життя» 

Артема ІЛЬЮКА 

Дорогі миколаївці! Минулий 2021 ознаменувався як перший рік роботи 
оновленого депутатського корпусу Миколаївської міської ради. Я гордий 
і вдячний, що восени 2020-го ви довірили мені право представляти та 
відстоювати ваші інтереси перед владою. Як довірили ще 16 депутатам 
– представникам нашої миколаївської команди партії «Опозиційна 
платформа – За життя». 

Завдяки вашій підтримці партія ОП-ЗЖ у Миколаєві набрала найбільшу 
кількість голосів. З шести партій у міській раді нам довіряло та довіряє 
найбільша кількість миколаївців. Тоді, рік тому, Зе-влада у Києві та 
містечкові «еліти» були шоковані високим результатом нашої 
опозиційної сили, адже під час виборчої кампанії вони мало не 
заборонили нам брати участь у виборах. Миритися з несистемною 
опозиційною партією вони не хотіли, бо добре розуміли, що дуже 
швидко втратить свої теплі крісла та прибуткові посади, які служили їм 
виключно для набивання кишень. Тому на боротьбу з ОП-ЗЖ було 
кинуто всі сили. У результаті, в Миколаївській міській раді 
сформувалася правляча коаліція з партій, які ми звикли вважати не 
просто конкурентами, а справжніми непримиренними ворогами. 
Наприклад, партія президента Зеленського «Слуга народу» дуже 
швидко порозумілася з партією його опонента Порошенка 
«Європейська солідарність». Заради чого? На превеликий жаль, не 
заради реалізації своїх обіцянок. Все стало зрозуміло на перших 
засіданнях міськради, де нова коаліція проявила себе на повну: вони 
відразу ж почали ділити між собою посади та бюджетні потоки. 
Зауваження фракції ОП-ЗЖ щодо незаконності їхнього відвертого 
дерибану залишилися поза увагою. 

Уся ця ситуація наприкінці 2020 року визначила, як пройде рік 2021-й. І, 
як виявилось, це був черговий рік втрачених можливостей. Провладна 
коаліція, маючи в руках майже 5-мільярдний бюджет, не побудувала в 
Миколаєві жодного нового дитячого садка, жодної школи, ні 
упорядкувала у цивілізований вигляд жодного парку, ні почала 
комплексно вирішувати проблему доріг та тротуарів. Підтримку 
соціально незахищених громадян нам доводилося вибивати, оскільки 
влада регулярно намагалася урізати фінансування соцдопомоги. 



власть регулярно предпринимала попытки урезать финансирование 
соцпомощи. 

В течении года я как глава фракции «Оппозиционная платформа – За 
жизнь» вместе с командой вёл борьбу с бестолковыми, а порой и 
антинародными действиями власти. 

В январе весь Николаев узнал, что чиновники мэрии отменили 
бесплатное питание для школьников в 1-4 классах. Я вместе с 
коллегами сразу подал предложение восстановить бесплатное питание, 
а профинансировать его за счёт отмены премий чиновникам мэрии. Как 
вы понимаете, обделять самих себя они не стали – мол, пусть дети 
недоедают… 

В это же время я инициировал работу контрольной комиссии о 
возможных злоупотреблениях руководством коммунального 
«Николаевводоканала». Пока в Николаеве одни из самых высоких 
тарифов на воду по стране, его руководители получают огромные 

зарплаты и обвиняются в хищениях сотен миллионов гривен. 

Николаевский городской совет поддержал наше обращение к 
Президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины о 
недопустимости повышения роста цен на электроэнергию, газ и другие 
жилищно-коммунальные тарифы. Мы считаем своим долгом в это 
непростое время защитить николаевцев от тарифных поборов, 
защитить их достаток и благополучие. 

Мы также предложили депутатам городского совета отменить 
незаконное решение власти о новой цене на проезд в общественном 
транспорте – вместо 7 гривен мы предлагали вернуть 5 гривен. Наш 
документ дважды рассматривался городским советом и дважды 
депутаты провластной коалиции не поддержали его.  

Ещё за полгода до скандала, который прогремел на всю страну из-за 
возможного воровства 27 миллионов гривен на реконструкции Соборной 
площади чиновниками департамента ЖКХ, мы выступили с 
инициативой отстранить его руководство ради проведения 
непредвзятого и прозрачного расследования. Только после того, как 
детективы НАБУ задержали руководителей департамента ЖКХ и их 
начали судить, мэр Николаева выполнил наше требования и отстранил 
их от занимаемых должностей в сфере ЖКХ. 

Протягом року я як голова фракції «Опозиційна платформа – За життя» 
разом із командою вів боротьбу з безглуздими, а часом і антинародними 
діями влади. 

У січні весь Миколаїв дізнався, що чиновники мерії скасували 
безкоштовне харчування для школярів у 1-4 класах. Я разом із колегами 
одразу подав пропозицію відновити безкоштовне харчування, а 
профінансувати його за рахунок скасування премій чиновникам мерії. 
Як ви розумієте, обділяти самих себе вони не стали – мовляв, хай діти 
недоїдають. 

У цей же час я ініціював роботу контрольної комісії щодо можливих 
зловживань керівництвом комунального «Миколаївводоканалу». Поки в 
Миколаєві одні з найвищих тарифів на воду по країні, його керівники 
отримують величезні зарплати та звинувачуються у розкраданні сотень 
мільйонів гривень. 

Миколаївська міська рада підтримала наше звернення до Президента, 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 
підвищення зростання цін на електроенергію, газ та інші житлово-
комунальні тарифи. Ми вважаємо своїм обов’язком у цей непростий час 
захистити миколаївців від тарифних поборів, захистити їхній достаток 

та благополуччя. 

Ми також запропонували депутатам міської ради скасувати незаконне 
рішення влади щодо нової ціни на проїзд у громадському транспорті – 
замість 7 гривень ми пропонували повернути 5 гривень. Наш документ 
двічі розглядався міською радою та двічі депутати провладної коаліції 
не підтримали його. 

Ще за півроку до скандалу, який прогримів на всю країну через можливу 
крадіжку 27 мільйонів гривень на реконструкції Соборної площі 
чиновниками департаменту ЖКГ, ми виступили з ініціативою усунути 
його керівництво задля проведення неупередженого та прозорого 
розслідування. Тільки після того, як детективи НАБУ затримали 
керівників департаменту ЖКГ та їх почали судити, мер Миколаєва 

виконав наші вимоги та усунув їх з посад у сфері ЖКГ. 

Я продовжую ініціативу щодо запровадження Муніципальної надбавки 
до заробітної плати для всіх медиків Миколаєва. Вважаю, що в 
екстремальний для сфери охорони здоров’я час, наші лікарі, медсестри 
та санітари, які щодня рятують життя, заслуговують на гідну оплату 
своєї праці. На мою думку, відразу після впровадження в життя 



Я продолжаю инициативу о внедрении Муниципальной надбавки к 
зарплате для всех медиков Николаева. Считаю, что в экстремальное 
для сферы здравоохранения время, наши врачи, медсестры и 
санитары, ежедневно спасающие жизни, заслуживают достойной 
оплаты своего труда. По моей задумке, сразу после внедрения в жизнь 
Муниципальной надбавки медикам, мы будем добиваться доплат 
педагогам Николаева. 

Хочу отметить, что благодаря депутатам из нашей оппозиционной 
фракции, в городском совете спустя несколько лет были 
разблокированы «земельные» вопросы. Наша позиция очень простая – 
мы против кулуарных торгов из-за городской земли и поддерживаем все 
обращения граждан и предпринимателей о выделении и сдачи в аренду 
им земельных участков. Земельные вопросы – ключевая задача в 
работе депутатского корпуса, ведь это возможность для жителей и 
бизнеса создавать новые рабочие места, платить налоги в казну и 

возрождать экономику и промышленность города. 

Всего же в 2021 году я направил свыше полусотни депутатских 
обращений к исполнительной власти. В их основе, в первую очередь, 
обращения граждан о выделении средств на благоустройство 
придомовых территорий, ремонт крыш и подвалов жилых домов, 
установку детских и спортивных площадок, замены дверей и окон в 
образовательных и медицинских учреждениях. Часть наших требований 
отражены в городском бюджете на 2022 год, и я буду держать на 
контроле эти вопросы – чтобы чиновники добросовестно выполнили 
наказы горожан. 

Как депутат городского совета и как председатель Николаевской 
городской партийной организации «Оппозиционная платформа – За 
жизнь» я регулярно веду приём граждан, в меру возможностей помогаю 
в решении их проблем, а также помогаю воплотить в жизнь их идеи по 
улучшению нашего родного города. За прошедший год ко мне 
обратилось порядка двухсот граждан. Приёмная партии ОП-ЗЖ – 
постоянно действующая, работает в будние дни. К нам с проблемами 
едут люди не только из Николаева, но и из области. 

Считаю должным сообщить о спортивном векторе работы. Как 
президент Федерации бокса Николаева я финансово поддерживаю 
молодых боксеров. В этом году они принесли Николаеву массу 
престижных наград. Наибольшей гордостью стало «золото» Эльмира 
Набиева на Чемпионате Украины среди мужчин. Это первое за шесть 

Муніципальної надбавки медикам, ми добиватимемося доплат 
педагогам Миколаєва. 

Хочу зазначити, що завдяки депутатам з нашої опозиційної фракції у 
міській раді через кілька років було розблоковано «земельні» питання. 
Наша позиція дуже проста – ми проти кулуарних торгів через міську 
землю та підтримуємо всі звернення громадян та підприємців щодо 
виділення та здачі в оренду їм земельних ділянок. Земельні питання – 
ключове завдання у роботі депутатського корпусу, адже це можливість 
для мешканців та бізнесу створювати нові робочі місця, сплачувати 
податки у казну та відроджувати економіку і промисловість міста. 

Усього ж за 2021 рік я направив понад півсотні депутатських звернень 
до виконавчої влади. У їх основі лежать, насамперед, звернення 
громадян щодо виділення коштів на благоустрій прибудинкових 
територій, ремонт дахів та підвалів житлових будинків, встановлення 
дитячих та спортивних майданчиків, заміни дверей та вікон в освітніх та 
медичних закладах. Частину наших вимог відображено у міському 
бюджеті на 2022 рік, і я триматиму на контролі ці питання – щоб 
чиновники сумлінно виконали накази городян. 

Як депутат міської ради та як голова Миколаївської міської партійної 
організації «Опозиційна платформа – За життя» я регулярно веду 
прийом громадян, у міру можливостей допомагаю у вирішенні їхніх 
проблем, а також допомагаю втілити в життя їхні ідеї щодо покращення 
нашого рідного міста. За минулий рік до мене звернулося близько 
двохсот громадян. Прийомна партії ОП-ЗЖ – постійно діюча, працює у 
будні дні. До нас із проблемами їдуть люди не лише з Миколаєва, а й з 
області. 

Вважаю за належне повідомити про спортивний вектор роботи. Як 
президент Федерації боксу Миколаєва, я фінансово підтримую молодих 
боксерів. Цього року вони принесли Миколаєву безліч престижних 
нагород. Найбільшою гордістю стало «золото» Ельміра Набієва на 
Чемпіонаті України серед чоловіків. Це перше за шість років «золото» 
для Миколаївщини на змаганнях такого високого рівня. Наступна 
амбітна мета для нашої федерації – олімпійське золото. Крім того, як 
депутат, добився виділення наступного року 5,6 мільйона гривень на 
реконструкцію будівлі ДЮСШ №2, де займаються сотні дітей та молоді. 

У Миколаєва все ще багато проблем, на які міська влада з року в рік 
продовжує заплющувати очі. Тим самим зайнята і більшість депутатів – 
члени провладної коаліції. Але мене так виховали, що я ніколи не 



лет первое место для Николаевской области на соревнованиях такого 
высокого уровня. Следующая амбициозная цель для нашей федерации 
– олимпийское «золото». Кроме того, как депутат, добился выделения в 
следующем году 5,6 миллионов гривен на реконструкцию здания ДЮСШ 
№2, где занимаются сотни детей и юношей. 

У Николаева всё ещё масса проблем, на которые городская власть из 
года в год продолжает закрывать глаза. Тем же заняты и большинство 
депутатов – члены провластной коалиции. Но меня так воспитали, что я 
никогда не стану опускать руки. Прошедший год добавил мне и команде 
ОП-ЗЖ ценного опыта. В 2022 год мы смотрим со сдержанным 
оптимизмом. Мы будем находить любые возможности, как в рамках 
местной, так и в рамках государственной власти, чтобы выполнить 
обещанное нашим избирателям – жителям Николаева. Мы 
целенаправленно движемся в выполнении своей программы, которую 
поддержало наибольшее число николаевцев. Будем добиваться 
увеличения социальных программ; выделения бóльших средств на 
закупку современного оборудования в больницы, школы и детские сады. 
Будем добиваться закупки нового коммунального общественного 
транспорта, который должен быть доступным для всех жителей города 
– особенно из отдаленных районов. Будем бороться за уменьшение 
штата сотен чиновников, которые отнимают у города миллионы на 
зарплаты и в то же время дублируют полномочия. Будем бороться за 
чистые и безопасные улицы, за создание современных скверов и 
парков. Бороться за то, чтобы в Николаеве хотелось жить! Город будет 
лучшим! 

 

С уважением, 

депутат Николаевского городского совета 
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опускатиму руки. Минулий рік додав мені та команді ОП-ЗЖ цінного 
досвіду. У 2022 ми дивимося зі стриманим оптимізмом. Ми будемо 
знаходити будь-які можливості, як у рамках місцевої, так і в рамках 
державної влади, щоб виконати обіцяне нашим виборцям – мешканцям 
Миколаєва. Ми цілеспрямовано рухаємося у виконанні своєї програми, 
яку підтримала найбільша кількість миколаївців. Добиватимемося 
збільшення соціальних програм; виділення більших коштів на закупівлю 
сучасного обладнання в лікарні, школи та дитячі садки. 
Добиватимемося закупівлі нового комунального громадського 
транспорту, який має бути доступним для всіх мешканців міста – 
особливо з віддалених районів. Боротимемося за зменшення штату 
сотень чиновників, які забирають у міста мільйони на зарплати і 
водночас дублюють повноваження. Боротимемося за чисті та безпечні 
вулиці, за створення сучасних скверів та парків. Боротися за те, щоб у 
Миколаєві хотілося жити! Місто буде кращим! 

 

З повагою, 

депутат Миколаївської міської ради 

голова фракції «Опозиційна платформа – За життя» 

Артем ІЛЬЮК 

 


