
"Чернівецький міський голова 
прозвітував за рік своєї діяльності" 
01/12/2016  
Олексій Каспрук - Чернівецький міський голова. 
У програмі телевізійної студії «А-3», що на телеканалі «Буковина» - мер 
прозвітував за рік своєї діяльності. У форматі прямого ефіру за участі 
представників громадських організацій та можливістю ставити запитання від 
телеглядачів, розповідав про здобутки та невдачі.  

"Я переконаний, що зробили ми достатньо, і на це є певні 
підтвердження. Чернівці заслужено було визнано найдемократичнішим 
містом в Україні. Тому, що, ми доклали багато зусиль, ими розробили 
багато нормативних документів, які дозволяють громадянам 
безпосередньо приймати участь в управлінні містом"  -  Олексій 
Каспрук 25/11/2016 

 

Вердикт: "МАНІПУЛЯЦІЯ"  
Каспрук виділив здобуття Чернівцями звання найдемократичнішого міста в Україні. 
Однак, найдемократичнішими Чернівці стали завдяки діяльності реальних 
громадських організацій та активістів, а також і міського голови. Відповідну заяву 
раніше вже зробили представники «Рідного міста». Тому даним  статусом хотіли б 
похвалитися усі причетні до влади у місті, записавши це звання собі у заслугу. 
 
 
 
 

"Основним нашим досягненням, хоча я розумію у перемозі є багато 
батьків, ми запровадили бюджет участі чернівчіан" - Олексій Каспрук 
25/11/2016  

Вердикт: "ПРАВДА" 
Бюджет участі чернівчіан дійно було запроваджено на затверджено рішенням 
Чернівецької міської ради VII скликання 12.05.2016 № 190  
ПОЛОЖЕННЯ про Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)    

https://www.youtube.com/watch?v=DomT2-7sJro
http://chernivtsy.eu/portal/byudzhet-uchasti
http://chernivtsy.eu/portal/polozhennya-pro-byudzhet-initsiatyv-chernivchan


 

 

 



А також дійшли майже до вирішального етапу. 17 жовтня було розпочато 
голосування за проекти, подані активними чернівчанами для участі в 
програмі «Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)». 
 
 

"Дуже важливим інструментои став інструмент електронних петицій, 
коли чернівчани можуть висловлювати свої думки, які є обов'язковими 
для розгляду органами влади" - Олексій Каспрук 25/11/2016 

Вердикт: "МАНІПУЛЯЦІЯ"  
Електронні петиції дійсно стали реєстром звернень і пропозицій громадян і є 
відповідне Положення про електронні петиції в місті Чернівцях. Так з 1 квітня 2016 
року реєстрація електронних петицій до Чернівецької міської ради здійснюється на 
платформі «Єдина система місцевих петицій». Але не всі думки і звернення є 
обов'язковими для розгляду органами влати. Лише після набрання нею 250 головіс 
громадян, звернення йде на розгляд. Про це йдеться у Положенні про електронні 
петиції. 
Були випадки анулювання звернень, а також скарги людей на несправну роботу 
системи звернень. Тому не все так, як звучить. 
Так петиція "Демонтувати з центральної площі хрест"  набрала 282 підписи з 250 
необхідних, була відхилина, анульована і не розглядалася. Мотивували тим, що 
Брицак Іван Олексійович – це вигадане, а не справжнє ім’я ініціатора петиції. А 
письмове звернення з якого неможливо встановити авторство, визнається 
анонімним і розгляду не підлягає.  
Що до скаг по роботі, то є люди, які діляться своїм досвідом на сторінках ФБ  

 

http://chernivtsy.eu/portal/4/kozhen-chernivchanyn-mozhe-progolosuvaty-za-proekty-byudzhetu-uchasti-90980.html
http://zvernennya.chernivtsy.eu/polozhennya-petitsiyi
http://zvernennya.chernivtsy.eu/polozhennya-petitsiyi
http://e-dem.in.ua/chernivtsi
http://zvernennya.chernivtsy.eu/polozhennya-petitsiyi
http://zvernennya.chernivtsy.eu/polozhennya-petitsiyi
http://e-dem.in.ua/chernivtsi/Petition/View/252


 

 

 

 

 

 

 

 



"Важливим інструментом у цьому році - це було залучення інвестицій, 
ми вийшли на початок виконання робіт по проекту 
енергоефективність в будівлях, 36 садочків, шкіл та декілька 
лікувальних закладів" -  Олексій Каспрук 25/11/2016 

Вердикт: "ПРАВДА" 
На сайті Чернівецької обласної адміністрації є перелік обєктів та інвестиційних 
проеквів, з  яких 10 по  енергоефективності та енергозбереження. А також на на 
сайті, доступ до правди,  є уся інформація про інвестиції та Міжнародні гранти.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bukoda.gov.ua/news/pitannya-finansuvannya-u-2016-rotsi-ob-ektiv-sotsialno-kulturnoi-sferi-chernivetskoi-oblasti-za
http://www.bukoda.gov.ua/news/pitannya-finansuvannya-u-2016-rotsi-ob-ektiv-sotsialno-kulturnoi-sferi-chernivetskoi-oblasti-za
https://dostup.pravda.com.ua/request/mizhnarodni_ghranti


"Суттєво ми збільшили фінансування по всіх статтях видатків. Якщо 
у цифрах, то на ремонт доріг витратили 2014 році  - 32 міл грн, 2015 
р. - 92 міл. грн, 2016 р. - 105 міл. грн. На освіту виділено на 70 мін 
більше ніж у минулому році, а саме на капітальні видатки" - Олексій 
Каспрук 25/11/2016 

Вердикт: "ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ" 
Так, суми видатків збішильсь, та розміри заявнених витран перебільшені.  
Якщо взяти 2015 рік , витрати на дороги за даними сайта Міської ради складають 
3,2% від витрат, тобто витрат 2015р - 964,3 міл. грн. - ця сума є 30,85 мілн. грн., а 
не 92 міл. грн. 
Дані про виконання міського бюджету м. Чернівців за 2014 рік  у документі 
(скачати) на саті Міської ради Чернівців 
Видатки загального фонду міського бюджету міста Чернівці затверджено в обсязі 
878,2 млн. грн., уточнений план – 837,0 млн. грн., виконання склало 814,7 млн. 
грн.  

 

Дані про виконання міського бюджету м. Чернівців за 2015 рік  у  документі 
(скачати) на саті Міської ради Чернівців 
 Видатки загального фонду міського бюджету міста Чернівці затверджено в обсязі 
964,3 млн. грн., уточнений план – 1107,2 млн. грн., виконання склало 1074,1 млн. 
грн. 

 

Дані про виконання міського бюджету м. Чернівців за січень - липень 2016 року  

http://chernivtsy.eu/portal/4/informatsiya-pro-byudzhet-ta-finansy-mista-za-2014-rik-65674.html
http://chernivtsy.eu/portal/f/citydep/budget-2014-zvit.doc
http://chernivtsy.eu/portal/
http://chernivtsy.eu/portal/10/36/47/informatsiya-pro-byudzhet-ta-finansy-mista-za-2015-rik-82533.html
http://chernivtsy.eu/portal/f/citydep/budget-2015-zvit.doc
http://chernivtsy.eu/portal/
http://chernivtsy.eu/portal/10/36/47/informatsiya-pro-byudzhet-ta-finansy-mista-za-2015-rik-82533.html
http://chernivtsy.eu/portal/4/dani-pro-vykonannya-miskogo-byudzhetu-mista-chernivtsiv-za-sichen-lypen-2016-roku-87587.html


 За рахунок коштів загального фонду міського бюджету за січень – липень 2016 
року здійснено видатки в сумі 760953,4 тис. грн. 

 

У тойже час на саті міськради є інша сторінка де опубліковано інші дані про 
виконання міського бюджету м. Чернівців за 2014 рік , з доповненнями від 08 
Травня, 2015  де сума вже складає 712824,7 тис. грн  
У тойже час на саті міськради є інша сторінка де опубліковано інші дані про 
виконання міського бюджету м. Чернівців за 2015 рік ,  від 17 Лютого 2016,  де 
сума видатків складає 1074129,0 тис. грн. 
 

http://chernivtsy.eu/portal/10/36/47/dani-pro-vykonannya-miskogo-byudzhetu-m-chernivtsiv-za-2014-rik-2-68755.html
http://chernivtsy.eu/portal/10/36/47/dani-pro-vykonannya-miskogo-byudzhetu-m-chernivtsiv-za-2014-rik-2-68755.html
http://chernivtsy.eu/portal/10/36/47/dani-pro-vykonannya-miskogo-byudzhetu-m-chernivtsiv-za-2014-rik-2-68755.html
http://chernivtsy.eu/portal/10/36/47/dani-pro-vykonannya-miskogo-byudzhetu-mista-chernivtsiv-za-2015-rik-82074.html
http://chernivtsy.eu/portal/10/36/47/dani-pro-vykonannya-miskogo-byudzhetu-mista-chernivtsiv-za-2015-rik-82074.html

