
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  

депутата Київської міської ради VIII скликання 

 члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»  

Березницької Людмили Іванівни 

про виконання депутатських повноважень  

за період 01.12.2015 – 01.12.2016 
 

  



 

 

Березницька Людмила Іванівна 

народилася 22 листопада 1957 року в 

місті Ковелі. Проживає в Києві з 1960 

року. У 1983 році закінчила філософський 

факультет Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка. В 1993 

році закінчила аспірантуру та отримала 

наукове звання кандидата філософських 

наук.  

Засновник Міжнародного благодійного 

фонду «Ейдос».  

Засновник та ідеолог галереї та арт-

агенції “Bereznitsky Aesthetics”, Київ. 

На виборах до Київської міської ради 

висувалася по виборчому списку політичної партії «Об’єднання 

«Самопоміч». Наразі є членом депутатської фракції «Об’єднання 

«Самопоміч» у Київраді. 

Безпартійна.  

 

  



 

Вступ 

 

Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що відповідно до 

законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно 

розділити на наступні три напрями: 

1. Підтримка зв'язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг 

громадян. 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях 

постійної комісії, до якої було обрано депутата. 

3. Участь у роботі інших органів Київської міської ради, робочих, 

експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, 

делеговано чи призначено. 

 Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота 

депутата на всіх вказаних ділянках однаково важлива для громади. 

 

 

1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг 

громадян 
 

 

Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування 

на потреби й проблеми мешканців Подільського району, Людмилою 

Березницькою, відразу після набуття повноважень депутата міської ради, 

було організовано постійно працюючу громадську приймальню, через яку за 

рік виконання депутатських повноважень було проведено 15 депутатських 

прийомів (індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями). 

Мешканці завітали на прийом із своїми заявами, скаргами і пропозиціями, 

що були розглянуті і опрацьовані в межах повноважень депутата.  

Крім того, постійно надавалися юридичні консультації та допомога у 

вирішенні проблем киян через громадську приймальню депутата.  

Всього депутатську приймальню за рік відвідло більше 250 осіб. 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх 

скарг і пропозицій, було направлено 80 депутатських звернень та запитів, 

адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві 

державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з 

вимогами щодо усунення недоліків у міському адмініструванні, збереження 

пам’яток культурної спадщини, організації та проведення культурно-

мистецьких заходів, надання киянам якісних комунальних послуг, утримання 

в належному стані об’єктів житлового фонду та благоустрою, ефективного 

використання бюджетних коштів, вдосконалення та зміни існуючих правил і 

процедур.  

Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення 

міста Києва, що фінансується у межах Програми вирішення депутатами 

Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання 



 

передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки, була надана 

142 особам відповідно до їх звернень. Також, використання коштів, 

передбачених бюджетом міста на виконання передвиборчих програм та 

доручень виборців, спрямовувалося депутатом на перетворення дитячих 

бібліотек Поділського району в сучасні  територіальні центри розвитку. 

Також було проведено понад 40 зустрічей з представниками закладів 

культури, де відбулось обговорення питань щодо запровадження нових та 

вдосконалення існуючих форм діяльності у сфері культури. 

Проведено зустрічі з представниками міжнародних організацій з питань 

організації та проведення культурно-мистецьких заходів на території міста 

Києва, а також для забезпечення розвитку міжнародного культурного 

співробітництва. 

 

Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами 

Киїради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 

програм та доручень виборців 

 

232 025,00 грн.  – закупівля технічного обладнання для дитячих бібліотек ( 

бібліотека ім. Валі Котика (180 900,00) та бібліотека ім. Корнія Чуковського 

(51 125,00) 

 

267 787,00 грн. – допомога малозабезпеченим особам 

 

Адреса для запису на депутатський прийом 

Адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. Волоська, 50/38 

Проведення депутатських прийомів: 1-й та 4-й вівторок місяця, 10:00-13:00 

Телефон: 3900016 

  



 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної 

комісії 

 

Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської 

міської ради VIII скликання було проведено 30 засідань, на яких було 

розглянуто понад 3500 питань порядку денного.  

 

Постійна комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики. 

 

Рішенням Київської міської ради “Про перелік та склад постійних комісій 

київської міської ради VIII скликання” від 01 грудня 2015 року № 4/4, 

Людмилу Березницьку, було призначено до складу комісії з питань культури, 

туризму та інформаційної політики. 

Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради, 

розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень 

Київради й актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії, 

кожна з яких має своє галузеве спрямування. З часу початку роботи Київради 

VIII скликання за активної участі Людмили Березницької було проведено 26 

засідань комісії. Депутат взяв безпосередню участь у розгляді всіх питань 

порядку денного, що виносилися на розгляд комісії у 2016 році. З 

матеріалами роботи комісій та всіма протоколами засідань всі охочі можуть 

детально ознайомитися на сайті Київради у відповідному розділі 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/32. 

В роботі комісії діяльність депутата спрямована на забезпечення розвитку 

культури, збереження об'єктів культурної спадщини, вирішення питань, 

пов'язаних з діяльністю та розвитком закладів культури, розвитком сучасного 

мистецтва в місті. 

У межах роботи комісії можуть утворюватися робочі групи задля 

доопрацювання важливих проектів рішень Київради, а також – для 

реагування на найгостріші соціальні проблеми. 

Зокрема, Людмила Березницька очолила робочу групу, що була утворена 

під час розгляду комісією електронної петиції  «Щодо унеможливлення 

знищення пам’яток у м. Києві». До складу робочої групи увійшли депутати 

постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування,   архітектури та землекористування,  постійної комісії 

Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та 

міжнародних зв’язків, представники  управління правового забезпечення 

діяльності Київської міської ради, Департаменту культури виконавчого 

органу Київської   міської   ради   (Київської  міської державної 

адміністрації),  Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської   міської   ради   (Київської  міської державної 

адміністрації). 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/32


 

  Робоча група була створена з метою напрацювання рішення для 

розв’язання юридичних колізій щодо створення публічної бази даних 

інвентаризації об’єктів культурної спадщини. 

За результатами роботи даної робочої групи, Людмилою Березницькою  

разом з Андрієм Тарановим, було підготовлено проект рішення Київради 

«Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини 

міста Києва». 
 

 

  



 

3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих, 

експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, 

делеговано чи призначено 

 

Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради щодо перевірки 

дотримання законності при проведені робіт на об'єктах, що мають статус 

пам'яток архітектури містобдування та історії місцевого значення та 

об'єктів культурної спадщини. 

 

7 липня 2016 року Київською міської радою прийнято рішення № 577/577 

«Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради щодо 

перевірки дотримання законності при проведенні робіт на об’єктах, що 

мають статус пам’яток архітектури містобудування та історії місцевого 

значення та об’єктів культурної спадщини» (надалі – «Комісія»), визначивши 

основними завданнями комісії: 

- збереження пам’яток архітектури містобудування та історії місцевого 

значення у місті Києві; 

- перевірка існуючого стану, в якому перебувають об'єкти, що мають 

статус пам'яток архітектури містобудування та історії місцевого значення; 

- припинення будь-якої незаконної діяльності у сфері виконання 

будівельних робіт щодо об'єктів, що мають статус пам'яток архітектури 

містобудування та історії місцевого значення. 

Приводом для створення Комісії став обвал будинку по вул. Б. 

Хмельницького 12-14, а також аварійний стан значної кількості пам’яток 

культурної спадщини. 

За результатами Комісії було підготовлено звіт, в якому зазначено основні 

напрацювання та пропозиції щодо збереження пам’яток культурної 

спадщини та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, а також 
надано пакет змін до Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», напрацьований Управлінням охорони культурної спадщини 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). 

За час роботи Депутата в Комісії, було направлено більше 20 депутатських 

звернень щодо питань збереження пам’яток культурної спадщини міста 

Києва. 

 

Комісія з питань найменувань 

 

Розпорядженням Київського міського голови від 22.09.2014 року № 259, 

Людмилу Березницьку включено до складу Комісії з питань найменувань. 

Комісія з питань найменувань є постійнодіючим консультативно-дорадчим 

органом при Київському міському голові, який утворюється з метою 

отримання фахових висновків з питань присвоєння, зміни назв об'єктів 

міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам 



 

міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві. 

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), депутати Київської міської ради та представники 

громадськості, зокрема учені-історики, мовознавці, краєзнавці. 

За результатами розгляду клопотань Комісія підтримує або не підтримує 

клопотання про присвоєння, зміну назв об'єктів міського підпорядкування, 

присвоєння юридичній особі або об'єкту міського підпорядкування у місті 

Києві імені (псевдоніма) фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і 

дати історичної події. 

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і враховуються під час 

підготовки Київським міським головою відповідного подання до Київської 

міської ради. 

Людмилою Березницькою було надано власні пропозиції щодо 

перейменування вулиць міста, зокрема перейменування на честь Володимира 

Івасюка, Сім’ї Прахових, Віктора Зарецького, Ігоря Диченка тощо. Дані 

пропозиції були підтримані Комісією. 

 

 

Конкурсні Комісії з проведення добору кандидатів на посади керівників 

закладів культури 

 

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та 

конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних 

закладів культури”  запроваджено конкурсну процедуру призначення 

керівників державних та комунальних закладів культури. 

Людмила Березницька взяла участь в роботі засідань наступних 

конкурсних комісій: конкурсна комісія з проведення добору кандидатів на 

посаду директора Літературно-меморіального музею-квартири П.Г. Тичини в 

місті Києві; конкурсна комісія з проведення добору кандидатів на посаду 

генерального директора Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе; конкурсна 

комісія з проведення добору кандидатів на посаду генерального директора 

Київського національного музею російського мистецтва; конкурсна комісія з 

проведення добору кандидатів на посаду генерального директора Київського 

науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню 

пам’яток історії, культури і заповдних територій. 

 

 

Робоча група з актуалізації Стратегії розвитку Києва – 2025 

 

Людмила Березницька брала участь у засіданні робочої групи та 

долучилась до обговорення запропонованих змін за напрямами «Культура», 



 

«Історична та архітектурна спадщина»,  та надала власні рекомендації щодо 

формулювання цілей розвитку у вказаних галузях та вибору індикаторів для 

виміру успіхів у їх досягненні. 

 

Засоби масової інформації 

 

Питання щодо запровадження нових форм діяльності у сфері культури, 

залучення приватних партнерів до даного процесу, Людмилою Березницькою 

широко виствітлювались в засобах масової інформації, а саме на 

інформаційно-новинних інтернет-ресурсах «Новое Время» та «Forbes».  

Результатом такої діяльності став спільний проект,  разом з засновником 

компанії «Арістотель» - Веронікою Селегою, щодо перетворення дитячих 

бібліотек у сучасні центри розвитку. Це пілотний проект в сфері культури та 

освіти, що передбачає використання державно-приватного партнерства в 

процесі розвитку культури. 

 

Рішення Київради 

 

Прийнятий проект рішення Київської міської ради 

 

Проект рішення Київської міської ради №4182 «Про створення єдиної 

інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва» (спільно з 

Трарановим А.) 

 

Зареєстрований проект рішення за поданням постійної комісії з питань 
культури, туризму та інформаційної політики 
 
Проект рішення Київської міської ради №4549 «Про забезпечення 

дотримання законодавства в сфері охорони культурної спадщини на 

території міста Києва та затвердження Порядку державного управління у 

сфері охорони культурної спадщини у місті Києві» (спільно з Тарановим А., 

Мухою В., Поживановим О.) 

 

 

  

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4572
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2086


 

Пріоритети на 2017 рік 

Станом на сьогодні, очевидно, що пріоритетними напрямками роботи 

депутата на 2017 рік залишаться саме стратегічні питання організації роботи 

Київради, КМДА та системні питання розвитку культури. Особливо варто 

виокремити наступні: 

1. Діяльність з збереження об’єктів культурної спадщини в місті Києві; 

2. Розвиток сучасного мистецтва; 

3. Організація та проведення культурно мистецьких заходів; 

4. Розвиток нових форм діяльності в сфері культури (перетворення бібліотек 

на сучасні центри розвитку, створення культурних кластерів); 

5. Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських 

цільових програм; 

6. Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних групах.  


