Костянтин Бриль:
останні кроки на посаді голови Запорізької області
Відповідно до указу Президента К.Бриль був звільнений із посади у
червні 2019 року. Протягом трьох років перебування на цій посаді очільник
Запорізької обласної державної адміністрації роздавав щедрі обіцянки, тому
його діяльність неодноразово ставала предметом фактчекінгу. Чи були
правдивими дії і твердження К.Бриля наприкінці каденції?
Теза 1.
8 листопада 2018 року голова Запорізької обласної державної адміністрації
Костянтин Бриль заявив про намір відтворити ліси на площі 1000 гектарів
(відео 6:50): "Уже закладено посадковий матеріал, який будемо висаджувати
в наступному році. Ми розглядаємо ділянки, доведемо в наступному році до
тисячі", – розповів Костянтин Бриль у програмі «Територія аргументу».

Вердикт: правда

Аргументи й докази.
За даними Запорізького обласного управління лісового та
промислового господарства, для реалізації «Програми розвитку лісового
фонду Запорізької області на період до 2022 року» у 2018 році
лісогосподарським підприємствам області було виділено з екологічного
фонду обласного бюджету 6,3 млн гривень, за рахунок яких було створено
603 гектари нових захисних лісових насаджень. У 2019 році з екологічного
фонду обласного бюджету планується виділення 3 млн гривень. За ці кошти
планується висадити близько 360 гектарів лісів.

Теза 2.
Губернатор Запорізької області Констянтин Бриль на офіційній
сторінці у Фейсбук зазначив: "Запорізька область зайняла четверте місце по
децентралізації в Україні" (Телеканал Алекс "Алекс Інформ"; ефір за
28.02.2018)
Вердикт: правда
Аргументи й докази.
Мінрегіон оприлюднив рейтинг областей за формуванням спроможних
територіальних громад: Хмельницька (1 місце), Житомирська (2 місце),
Чернігівська (3 місце), Запорізька (4 місце) та Дніпропетровська (5 місце)
області – п’ятірка лідерів у рейтингу областей за формуванням спроможних
територіальних громад. Про це стало відомо в ході Координаційної зустрічі
«Реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні:
успіхи та перспективи».
Теза 3.
Голова Запорізької області Констянтин Бриль на офіційній сторінці у
Фейсбук зазначив: "Ремонтні роботи автотраси Запоріжжя-Дніпро
коштували 490 млн грн" (5 канал "Час громади"; ефір за 01.05.2018)
Вердикт: фактична помилка
Аргументи й докази.
Згідно з даними системи держзакупівель «Prozorro» загальна сума
договору Служби автомобільних доріг в Запорізькій області з Турецькою
компанією ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" становила 469 800 млн
гривень.
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