
Фактчек мера міста Суми: правда, неправда, фактична помилка… 

Першого червня на соціальній сторінці Facebook Олександра Лисенка, 

з’явилося нове відео від прес-служби сумської міської ради, про виконану 

роботу мера. Такі відео звіти періодично з’являються на сторінці міського 

голови, а служать вони таким собі піаром. Тож перевіримо чи правдиву 

інформацію подає нам прес-служба Олександра Лисенка.  

Йдеться про благоустрій прибудинкових територій, ремонт доріг та 

заміна каналізацій. «Упродовж року заплановано відремонтувати 102 двори, 

на що з міського бюджету виділено 60 млн. грн». Таку цитату можна 

побачити на відео. 

 

Вердикт: Правда 

Аргументи і докази: 

Зайшовши на сайт сумської міської ради, у розділі документи 

«Міський бюджет», можна побачити, що на благоустрій дійсно виділено 60 

млн грн. 

    

У наступному дослідженні розглянемо також піар-відео Олександра 

Лисенка, від його прес-служби, за 30 травня 2018 року. Йдеться про 

реконструкцію МЦ «Романтика». Цитата: «Торік на роботи з міського 

бюджету було виділено 11 млн грн».  



 

Вердикт: Фактична помилка 

Аргументи і докази: 

У документах з даними про місцевий бюджет за 2017 рік було вказано 

менше ніж 11 млн грн. А саме: 10 млн 550 тис. грн, що на 450 тис. грн менше, 

ніж повідомляється з відео матеріалу. Можливо прес-служба просто 

округлила ці цифри, проте у такому випадку слід було написати, що «з 

бюджету було виділено близько 11 млн грн». 

 

Далі говориться, що цього року на реконструкцію МЦ «Романтика» 

виділено 7 млн грн. 

 

Вердикт: Правда 

Аргументи і докази: 

Перевіривши документи, ми побачили, що інформація відповідає 

дійсності. На ремонтні роботи із місцевого бюджету виділено 7 млн грн. 



 

15 травня 2018 року відбувся "прямий ефір" з сумським міським 

головою Олександром Лисенком на ТРК "ВІДІКОН", під час якого 

розглядалися найактуальніші питання життєдіяльності обласного центру, 

серед яких - забезпечення освітньої галузі.  

 

 

Як зрозуміло з повідомлення, то з міського бюджету виділено близько 

5,6 млн грн, на перерахунок заробітної плати вчителів. 

Вердикт: Неправда 

Аргументи і докази: 



Згідно з інформацією «Про внесення змін та доповнень до міського 

бюджету на 2018 рік», зазначається, що: 

 

Тобто виділено не 5,6 млн грн, як зазначав у прямому ефірі Олександр 

Лисенко, а 3,5 млн грн. І якщо бути уважним і зробити підрахунок вільного 

залишку бюджетних коштів, то можна помітити, що у міському бюджеті 

кудись поділось аж 280 тис. грн. Спочатку було 3,8 млн грн, якщо відняти 3,5 

млн грн на оклад працівників освіти, а потім ще відняти 20 тис грн на 

транспортування тіла загиблого, то на те й виходить, що 280 тис. грн просто 

зникли.  
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