
 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

депутата Київської міської ради VIII 

скликання 

члена депутатської групи Київська 

команда» 

Березницької Людмили Іванівни 

про виконання депутатських повноважень 
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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. 

Наразі є членом депутатської групи Київська команда» 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 рівноцінними, тому 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, за 2018 рік виконання депутатських повноважень було 

проведено 11 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 відвідало 165 осіб. 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх 

скарг і пропозицій, було направлено 103 депутатських звернення, 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.  

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. 



 

 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної 

комісії 

Починаючи з січня 2018 року, з дати установчого засідання Київської міської 

ради VIII скликання було проведено 36 пленарних 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 січня 2018 року було проведено 

27 засідань комісії. З матеріалами роботи комісій та всіма протоколами засідань 

всі охочі можуть детально ознайомитися на сайті Київради у відповідному 

розділі. 

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

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

делеговано чи призначено 

Конкурсні комісії з проведення добору кандидатів на посади керівників 

закладів культури (Департамент культури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

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 брала участь в роботі засідань конкурсних комісій з 

проведення добору кандидатів на посади керівників закладів культури. 

Постійно діюча комісія з відбору творів київських художників та майстрів 

народного мистецтва для проведення перших персональних виставок 

(Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

Людмила Березницька увійшла до складу Постійно діючої комісії з відбору 

творів київських художників та майстрів народного мистецтва для проведення 

перших персональних виставок (далі - Комісія). 

Діяльність Комісії спрямована на відбір творчих (мистецьких) проектів на 

підставі наступних критеріїв: професіоналізм виконання та актуальність 

творчого (мистецького) проекту; оригінальність авторського задуму; 

індивідуальність творчого почерку. 

 

 

 



 

 

Рішення Київради 

Прийняті проекти рішень Київської міської ради: 

1. Рішення №1936/6000 Про проведення в місті Києві міжнародної бієнале 

сучасного мистецтва Manifesta у 2022 році» (спільно з Тарановим А., Мухою В., 

Поживановим О.); 

2. Рішення №341/4405 Про надання статусу парку земельній ділянці 

орієнтовною площею 9,8 га, що розташована в історичній місцевості-на 

Замковій горі в Подільському районі міста Києва» (спільно с Гусовським С.). 

Зареєстровані проекти рішення: 

1. Проект рішення Київської міської ради №809 Про збереження пам’яток 

архітектури та містобудування місцевого значення в місті Києві» (спільно з 

Гусовським С., Марченком Р., Балицькою О., Таранов А.). 

Пріоритети на 2019 рік: 

Пріоритетними напрямками роботи депутата на 2019 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. 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4935
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9520

