Громадський бюджет Ірпеня: по ту сторону відкритості – екс-мер Ірпеня Володимир
Карплюк зманіпулював питаннями громадського бюджету міста

Фото 1.
В інтернет-виданні «КиевVласть» 3 квітня 2019 року опубліковано матеріал екс-мера
міста Ірпінь Володимира Карплюка «Мільйон на “Реальні справи” у Боярці», в якому він
розповідає про оголошення конкурсу громадських проектів для мешканців Боярки та наводить
як приклади успішних кейсів програму «Громадський бюджет» міста Ірпінь, вказуючи на
досягнення міста та втілені ініціативи ірпінчан. Ми знайшли маніпуляції та фактичні помилки
у тезах Володимира Карплюка.
Теза 1: «Ірпінь свого часу потрапив у трійку пілотних міст в Україні для запровадження
Громадського бюджету. Це сталося завдяки співпраці нашого міста з ПАУСІ: Польськоукраїнська фундація співпраці»
Вердикт: неправда
Докази і аргументи: У підрозділі 5.1. Загальна інформація аналітичного звіту
«Партиципаторний бюджет» (2016 рік), розміщеного на офіційному сайті ПАУСІ зазначено:
«У 2015 році міста Чернігів, Черкаси та Полтава вперше в Україні почали впровадження
громадських бюджетів, розпорядженнями міських голів були створені відповідні робочі
групи. На початку 2015 року у місті Луцьк була втілена власна модель бюджету участі
«Конкурс громадських ініціатив». Про Ірпінь у даному абзаці не йдеться.
Та й у презентації «Громадський бюджет», розміщеній на офіційному сайті Ірпінської міської
ради зазначено: «Перші, хто реалізує практику громадського бюджету в Україні три міста:
Чернігів, Черкаси та Полтава».
На одному зі слайдів цієї ж презентації подано мапу України, де позначені міста, де вже діє
або впроваджується «Громадський бюджет». На мапі позначено 31 місто.
Трьома абзацами нижче аналітичного звіту «Партиципаторний бюджет» (2016 рік) зазначено,
що «Станом на березень 2016 року дев’ять українських міст затвердили нормативні документи
та знаходяться на різних етапах запровадження ПБ. Інформація щодо громадських бюджетів
зазначених міст знаходиться у додатку». Йдеться про таблицю 2 «Перелік міст, які
впроваджують Громадські бюджети в Україні». У таблиці подано аналітику щодо
впровадження програми, наведено конкретні цифри поданих проектів, результати

голосування. Статистичні дані Ірпеня у таблиці наведено за 2016 рік, так само, як і 16 інших
міст, де реалізовується на цей час програма.
Інформацію за 2015 подано лише по Чернівцях та Черкасах. Отже, інформації про так звану
трійку пілотних міст не існує. Можливо, пан Карлюк мав на увазі першість у Київській
області? Тоді сюди слід віднести ще й Тетіїв. А яке місто третє?
Теза 2 : «Починаючи з 2016 року, в Ірпені реалізовано 45 проектів в рамках Громадського
бюджету. Минулого року було реалізовано – 20 проектів».
Теза: фактична помилка або маніпуляція
Докази і аргументи: За інформацією, розміщеною в розділі «Громадський бюджет» на
офіційному сайті Ірпінської міськради, а також за інформацією з Платформи електронної
демократії, де розміщуються результати голосування за «Громадський бюджет», та з онлайнресурсу «Громадський бюджет», бачимо, що на момент публікації статті В. Карплюком у місті
Ірпінь було всього 44 переможців програми «Громадський бюджет».
На основі цих ресурсів складаємо список проектів-переможців (жовтим позначено об’єкти,
реалізація яких, зі слів Карплюка, нині триває):
2016 (до бюджету міста на 2017 рік буде включено):
Великі проекти (загальна сума 584562 грн)
1
«49. Фонтан на Університетській» (144562 грн.)
2 «42. Створення сучасного шкільного інформаційного центру науково-виховного та
розважального простору для учнів, випускників шкіл, дітей з особливими потребами та
мешканців міста» (140000 грн.)
3 «45. Встановлення системи екстреного оповіщення в СЗШ №12» (150000 грн.);
4 «65. «Батл Патріотів» (150000 грн.)
Малі проекти (загальна сума 399279 грн)
5
«16. Безпечна школа №12» (45000 грн.)
6 «29. Тварин не треба труїти. Агресивних потрібно ізолювати. Баланс безпеки та
гуманності» (34800 грн.)
7 «7. Успішне майбутнє дитини з особливими потребами починається з хорошого старту»
(49500 грн.)
8 «11. Радіємо життю разом» (49800 грн.)
9 «22. Голос територіальної громади мешканців мікрорайону Ірпінської ЗШ І-ІІІ ст. №3»
(48000 грн.)
10 «19. Безпека перш за все» (49900 грн.)
11 «1. Дефібрилятор – у кожному громадському місці Ірпеня» (49999 грн.)
12 14. Спортивний турнір пам’яті «Небесної сотні та Героїв АТО» (48000 грн.)
13 «13. Шкільна велостоянка» (24280 грн.)
2017 рік (до бюджету міста на 2018 рік буде включено):
Великі проекти (загальна сума 896200 грн)
14 35. «Вчимося відпочивати разом» Реконструкція зони здоров’я та відпочинку в парку
«Дубки» (148000 грн.)
15 56. «НАЗАВЖДИ РАЗОМ!!!» (150000 грн.)
16 53. «Міні-футбольний майданчик на Лісовій» (149000 грн.)
17 58. «СуперІнфоКлас» (149200 грн.);
18 28. «Квіткове місто Носова» (150000);
19 30. «Облаштування майданчика для спортивних ігор на свіжому повітрі в ДНЗ №1
«Лісова пісня» (150000 грн.)
Малі проекти (загальна сума 589609 грн)
20 5. «Збереження екології – обов’язок кожного» (46000 грн.)
21 15. «Дитячий майданчик на вулиці Лісова» (49850 грн.)
22 19. «Безпечний рух» (49998 грн.)
23 20. «Сходи на водоймі кар'єру (СМУ)» (49000 грн.)
24 12. «Школа здоров’я. ЛФК в нашій школі» (46500 грн.)

25 4. «Правила дорожнього рухув ДНЗ №1 «Лісова пісня» вивчаємо – про безпеку на дорозі
дбаємо» (35662 грн.)
26 1. «Спортивний турнір пам’яті «Небесної сотні та Героїв АТО» (49000 грн.)
27 7. «Джерело знань: інформаційно – бібліотечний ресурс» (47000 грн.)
28 8. «Спортивний майданчик на Північній» (49000 грн.)
29 26. «Вело СТО» (16700 грн.)
30 18. «Спортивний майданчик: «Спорт для всіх» (49000 грн.)
31 3. «Стратегічний план розвитку Ірпінської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів Ірпінської
міської ради Київської області «Мультимедіа» з програмою «Розвинута особистість –
процвітаючий Ірпінь» (42900 грн.)
32 9. «Спортивно-ігровий майданчик на території ЗОШ №17» (48999 грн.)
33 6. «Арт – Вернісаж» (10000 грн.)
2018 рік (до бюджету міста на 2019 рік буде включено):
Великі проекти (загальна сума 1 146 942 грн.)
34 31. Створення креативного простору для відпочинку підлітків мікрорайону, школярів,
батьків, на базі ЗШ № 17 м. Ірпінь із облаштуванням зони коворгінгу (499 298 грн.)
35 41. Безпечна школа в Ірпені (497 644 грн.)
36 5. Доступна фізкультура в ДНЗ «Лісова пісня» (150 000 грн.)
Малі проекти (загальна сума 779 564 грн)
37 25. Мистецтво звуку (оснащення звуковим обладнанням ЗШ № 17 (устаткування для
шкільного актового залу, музичної техніки для проведення свят, облаштування системи
звукового сповіщення та інформаційного центру) (99000 грн.)
38 38. Актова зала Ірпінської ЗШ І-ІІІ № 3 – осередок культурного та освітнього життя
мікрорайону (96 564 грн.)
39 27. «Разом до здоров'я», «Збереження і зміцнення здоров'я дітей під час навчальновиховного процесу» (99 999 грн.)
40 2. Демократично-комфортне середовище дитини як основа соціального розвитку
особистості «Платформа успіху» (99 000 грн.)
41 4. «Спортивний майданчик для дітей закладу дошкільної освіти №6 «Радість» (96 800
грн)
42 42. Облаштування дитячого майданчика (99 000 грн.)
43 50. Майданчик для вигулу собак «Fordogs» (90 200 грн.)
44 53. Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика на території Школи
Раннього Розвитку Дитини «Джерельце»
Як бачимо, у 2017 році (проекти, які включено до міського бюджету на 2018 рік) і справді 20
проектів-переможців, однак зі слів самого ж Карплюка, розміщених у статті далі, «у процесі
реалізації наразі знаходяться східці на водоймі кар’єру в СМУ; вело СТО; фонтан на
Університетській та інші громадські проекти, які виграли право фінансуватися за рахунок
Громадського бюджету». Отже, віднімаємо від загальної кількості проектів-переможців три не
до кінця реалізованих.
В наступному абзаці Карплюк перераховує кілька реалізованих проектів, а саме: 1)спортивний
турнір пам'яті Небесної сотні та героїв АТО, 2)мурал “Квіткове місто Носова”, 3)проект
“Реконструкція зони здоров'я та відпочинку в парку “Дубки”, 4) “Назавжди разом”: лавочкисимволи закоханих, 5)проект “Безпечний рух”: встановлення автономних LED світильників
для пішохідних переходів, які оснащені датчиками руху. Звіт щодо конкретних до кінця
реалізованих проектів в розділі «Громадський бюджет» на сайті Ірпінської міськради
відсутній. Шукаємо інформацію в новинах. Крім новин про спортивний турнір, зону
відпочинку в парку «Дубки» та встановлення лавок, натрапляємо на новину про проект
«Дефібрилятор у кожному громадському місці».
Варто зазначити, що відслідкувати долю багатьох проектів у мережі інтернет неможливо через
те, що на платформах для голосування «Громадського бюджету» не вказано конкретних місць,

установ та інших орієнтирів й ідентифікаторів для втілення проектів, натрапляємо лише на
назву, обґрунтування необхідності й бюджет. Наприклад, тут.
Ми подали запит до Ірпінської міської ради з проханням роз'яснити, скільки і які ж саме
проекти втілено до кінця, чекаємо на відповідь.
Теза 3: У процесі реалізації фонтан на вулиці Університетська
Вердикт: правда; маніпуляція
Докази і аргументи: У додатку № 6 до пояснювальної записки до рішення 26 сесії Ірпінської
міської ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 1694-26- VII Про міський бюджет міста
Ірпінь на 2017 рік «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку», розміщеному на офіційному сайті Ірпінської міської ради, бачимо,
що до проектно-кошторисної документації на 2017 рік включено будівництво фонтану на вул.
Університетська. Щоправда, в документі зазначено, що будівництво фонтану є проектом «№
44 громадський бюджет», у той час, коли на ресурсі для голосування за проекти
«Громадського бюджету» «Фонтан на Університетській» є проектом № 49.
Відповідно до міської цільової програми «Громадський бюджет міста Ірпінь на 2016 - 2020
роки», «Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в
рамках громадського бюджету м. Ірпінь після прийняття міською радою рішення про міський
бюджет на наступний бюджетний рік». Це означає, що фонтан мали встановити у 2017 році.
Станом на 8 вересня 2019 року фонтану в означеному місці встановлено не було (про що
свідчить фото 1).
Ми надіслали запит в Управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житловокомунального господарства. Там відповіли, що фонтан у вигляді книги виготовлено у 2017
році, а встановлять його під час реконструкції площі перед університетом ДФС України, яка
планується у 2020 році.

Отже, реалізація триває. Однак Карплюк маніпулює, оперуючи словами, що реалізація триває.
Адже у рік виготовлення фонтану не було закладено коштів на його встановлення, про що
свідчить інформація у вже згаданому додатку № 6 до рішення сесії Про міський бюджет міста
Ірпінь на 2017 рік, де чітко прописано: «будівництво фонтану». Дотепер, таких витрат не було
закладено ні в кошторисі міста, ні в кошторисі університету ДФУ України, біля якого
заплановано відкриття. Отже, реалізація справді може тривати доти, доки не знайдуться кошти
на її завершення, себто саме на роботи з облаштування і встановлення фонтану.

