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Нестабільність політичного життя України робить досить актуальним 

бажання громадян кожного регіону володіти інформацією про діяльність 

політичних сил на теренах їх краю. Особливо зважаючи на те, що саме 

політичні партії є посередниками між громадянським суспільством України, 

що активно формується в цей час після глибокої громадської пасивності та 

зневіри у силах самоуправління за роки панування тоталітарної ідеології, та 

державою, яка повинна сприяти цьому формуванню задля досягнення 

соціальної стабільності. Процес формування партійних осередків на 

Полтавщині є логічно невіддільним від загальнодержавного процесу 

політикотворення. Від часів перших кроків на шляху утвердження 

багатопартійності на початку 1990-х років до сьогодення основною 

перепоною на шляху становлення партій та посилення політичної активності 

полтавців, як і мешканців всіх інших регіонів, є брак культурно-

психологічних передумов для становлення багатопартійності, що було 

викликане тривалим пануванням іноземних держав над Україною протягом 

багатьох століть. Це унеможливлювало розвиток власних політичних 

уподобань та систем на зразок європейських. Але після занепаду 



комуністичного ідеалу в суспільстві з’являється поштовх до необхідної 

активізації задля розробки власних українських засад політикотворення.  

Дана стаття покликана продовжити характеристику розвитку політичних 

партій Полтавщини, зокрема, представника правого крила, титана політики – 

Української НародноїПартії. За словами лідера партії Юрія Костенка, УНП, 

на відміну від великої кількості партій до і після Помаранчевої революції в 

Україні «не є партією «центрального офісу», яка має лише двох-трьох 

розрекламованих публічно політиків, … [а] політична організація, ідеологію 

якої поділяють тисячі громадян» [3, С. 81]. 

Своїх прихильників партія має і на Полтавщині. Обласна організація 

була зареєстрована 20 січня 2000 року. Лідером УНП в області є Олександр 

Васильович Кулик, правозахисник, народний депутат України у Верховній 

Раді третього скликання, «має один з найвищих рейтингів довіри громадян, 

хоч і не входить до владної команди В. Ющенка» [4]. З роками зростає 

чисельність первинних осередків партії в області. За дванадцять місяців (з 

грудня 2004 по грудень 2005) вона з 248 збільшилась до 417 [1; 2]. 

Утворивши основу блоку Костенка і Плюща, партія українських народників 

за результатами потенційних голосів від числа тих, хто прийде на вибори, 

має прохідний показник і на Полтавщині [5].  

Політичні організації партії, що діють по всій Полтавщині (в 28 містах 

та районах) активно доводять до відома населення політику своєї партії, 

дотримуючись ідейних засад, встановлених лідерами політичної сили. Якщо 

голова партії Ю. Костенко каже: «УНП послідовна, коли відстоює скасування 

депутатської недоторканності» [6], то члени партійних осередків по містах, 

селищах та районах, підтримуючи починання лідера, намагаються не словом, 

а ділом довести цю позицію. Показовою є відповідь партійних членів на 

проблеми сьогодення, які теж зачіпають Полтавщину. Так, наприклад, 

депутати фракції УНП в Шишацькій селищній раді заявили про свою відмову 

від депутатської недоторканності: «Ми … вважаємо, що чесним, порядним 

депутатам немає чого боятися і прикриватися недоторканністю» [7]. 



Проявляючи свої національні ідейні засади в питаннях мовної політики, 

обласна організація УНП встановлює власну премію на честь сторіччя 

першої україномовної газети Полтавщини «Хлібороб» в 2005 році, проводить 

в Пирятині конкурс знавців української мови на дискотеці, присвяченій Дню 

незалежності, поєднуючи приємне з корисним. [8; 9]. Наболілі питання 

культурної та ідеологічної сфери теж не випадають з кола уваги членів УНП 

в Полтавській області. Так понад півтисячі книг було подаровано сільським 

бібліотекам Козельщинського району головою обласної організації УНП 

Олександром Куликом у вересні 2005 року. А смт. Шишаки вирішили 

продовжити вшанування Помаранчевої революції, організувавши збір 

підписів про перейменування найбільшої вулиці Фурманова на вулицю 

Помаранчевої революції чи проти наболілих питань територіальної реформи 

в Україні тощо [10; 11; 12]. Активність партії та її вплив на населення можна 

прослідкувати хоча б за тим, що нині на партійному обліку в обласній 

організації УНП зареєстровані 347 депутатів місцевих, сільських селищних 

та місцевих голів. Окрім проведення акцій чи маніфестацій, іншим засобом 

для ознайомлення громадськості з діяльністю Полтавської обласної 

організації Української Народної партії є її друкований орган  газета 

«Полтавська думка». 
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