
засідання Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 12.04.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 12 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації (реєстрація додається), начальник відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Онофрійчук О.І.

Запрошені: заступник директора Департаменту -  начальник управління 
ландшафтної архітектури, комплексного благоустрою Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Бондар Г.В., директор Київського 
академічного драматичного театру на Подолі Малахов В.Ю., представники 
інститутів громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація 
додається).

Порядок денний:

1. Про обговорення проекту Концепції нової редакції Статуту територіальної 
громади міста Києва

2. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про 
обговорення проекту Концепції нової редакції Статуту територіальної громади 
міста Києва та надав слово начальнику відділу з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю Онофрійчук О.І.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка пояснила, що на даний час відбувається громадське 
обговорення проекту Концепції нової редакції Статуту територіальної громади 
міста Києва. Запропонувала детально розглянути вищезазначений проект 
Концепції з метою напрацювання пропозицій і зауважень, які до 28.04.2017 
необхідно направити до Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
Нагадала, що проект Концепції було розіслано всім на електронну адресу та 
роздала роздрукований варіант проекту Концепції присутнім.
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Члени громадської ради занурились у надані матеріали, ретельно вивчаючи та 
коментуючи кожний пункт Концепції.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зосередив увагу присутніх на 
пункті 9.1. «Система органів муніципального управління» розділу IX. «Схема 
муніципального управління в територіальній громаді», в якому чотири варіанти 
системи органів муніципального управління. Запропонував перший варіант, як 
самий підходящий для управління містом Києвом.

До обговорення долучились всі присутні. В ході обговорення виникли сумніви 
щодо правильного тлумачення запропонованих варіантів. Афіндуліді С.І. 
розтлумачив з юридичної точки зору кожен варіант, після чого стало можливим 
обрати найбільш оптимальний варіант з чотирьох наявних.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо прийняття Варіанту №1 для включення до пункту 9.1. «Система органів 
муніципального управління» розділу IX. «Схема муніципального управління в 
територіальній громаді», що передбачає:

Загальноміський рівень: Київська міська рада -  міський голова -  виконавчий орган 
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) -  галузеві органи 
управління
Районний рівень: Районні у місті ради — виконавчі органи районних рад (районні державні 
адміністрації) -  галузеві органи управління
Базовий рівень: Органи самоорганізації населення -  асоціації органів самоорганізації 
населення

«за» - 11
«утримались» - 1

Зрозумівши, що дане питання потребує більше часу для ретельного 
опрацювання, усі члени Громадської ради погодились напрацювати свої 
пропозиції до проекту Концепції нової редакції Статуту територіальної громади 
міста Києва в строк до 26.04.2017 та розглянути їх під час наступного засідання.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Включити до пункту 9.1. «Система органів муніципального управління» 
розділу IX. «Схема муніципального управління в територіальній громаді» 
Архітектоніки нової редакції Статуту територіальної громади м. Києва 
Варіант №1.
3. Напрацювати пропозиції та зауваження до проекту Концепції нової редакції 
Статуту територіальної громади міста Києва в строк до 26.04.2017 та 
розглянути їх під час наступного засідання.
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2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання порядку денного про розгляд поточних питань. Повідомив, що 
на засіданні присутні представники громадськості, зацікавлені у вирішенні 
скандального питання зведеної будівлі Київського академічного драматичного 
театру на Подолі (Андріївський узвіз, 20-Б), а також директор театру 
Малахов В.Ю.

ВИСТУПИЛИ:
Малахов В.Ю ., директор Київського академічного драматичного театру на 
Подолі, .який завітав на засідання у супроводі помічника Євгена Сеймова, 
пояснив, що не причетний до процесів пов’язаних з будівництвом і не приймає 
жодних рішень, що можуть вплинути на вирішення даного питання. Натомість, 
чітко окреслив свою позицію стосовно скандальної ситуації, зазначивши, що не 
всі мешканці та гості міста вважають будівлю театру неприйнятною, навів 
приклади відомих митців, які підтримують дану концепцію та вбачають у ній 
сучасний новітній підхід у будівництві. Також наголосив що процес 
будівництва триває з 1992 року, а перешкоди, що виникли на даний час не є 
суттєвими, але в котре унеможливлюють початок роботи театру під новим 
дахом.
На додаток розповів про занедбану будівлю, що розташована поряд з театром 
(Андріївський узвіз, 18), яка має вигляд руїни з пророслим в середині деревом і 
як ні що інше впливає на архітектурний ансамбль та історичну атмосферу 
Подолу, але на диво не викликає у громадськості такого занепокоєння та 
обурення.

Бондар Г.В., заступник директора Департаменту -  начальник управління 
ландшафтної архітектури, комплексного благоустрою Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), яка розповіла про створену робочу 
групу із пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо реконструкції будівлі 
театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний 
драматичний театр на Подолі», за результатами засідання якої складено 
протокол із зазначенням подальших спільних дій громадськості і влади. 
Повідомила про наступне засідання зазначеної робочої групи, яке відбудеться 
14.04.2017. Запевнила, що думка громадськості буде врахована, а 
напрацьований механізм буде прикладом обов’язкового врахування 
громадської думки в майбутньому.

В ході обговорення свою скептичну позицію, щодо вирішення даного питання 
висловили Ольга Рутковська -  представник громадської організації «Громада 
Андріївський узвіз», обурені ігноруванням громадської думки мешканці 
Подолу Олексій Хавратенко, Світлана Спасіченко та інші.



Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував створити 
робочу групу щодо вирішення ситуації зведеної будівлі Київського 
академічного драматичного театру на Подолі, що на Андріївському узвозі, 20-Б 
та особисто очолити її. До складу робочої групи включити членів громадської 
ради: Коваленка О.Л. і Мельника І.В. та залучити ГО «Громада Андріївського 
узвозу», що має відповідні напрацювання та фахівців з даного напрямку.

Мельник О.А., голова наглядової ради Асоціації підприємств і підприємців 
міста Києва та Київської області, який повторно завітав на засідання у зв’язку з 
намірами міської влади здійснити реконструкцію Контрактової площі та в 
результаті чого всі підприємці, змушені припинити свою діяльність в межах 
визначеної території. Розповів, що відвідав засідання Комісії з розміщення 
тимчасових споруд на Контрактовій площі, де був представлений «Ескіз» 
проекту реконструкції. Наголосив на терміні «Ескіз», а не затверджений 
архітектурно-будівельний проект. Наполіг на тому, що не отримав достатніх 
доводів та обґрунтувань позиції міської влади стосовно шляхів здійснення 
реконструкції та очікуваних результатів.

До обговорення ситуації, що виникла долучились присутні мешканці, але 
Білінський Т.В., нагадав, що дане питання вирішується на міському рівні.

Картавенко В.Я., мешканець району, який прийшов на засідання з метою 
підтримки пам’ятки історії «Корабель-меморіал монітор «Железняков» що 
встановлена в Парку моряків на Рибальському острові. Розповів, що приймав 
військову присягу саме на моніторі та проходив три роки військової служби. 
Зробив екскурс в історичне минуле та наголосив на хвилююче сьогодення 
пам’ятки історії «Корабель-меморіал монітор «Железняков». Переконаний, що 
дане питання потребує особливої уваги Громадської ради, оскільки пам’ятка 
має національне значення.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який пояснив, що питання пам’ятки 
історії «Корабель-меморіал монітор «Железняков» вже розглядалось в рамках 
засідання Громадської ради, в результаті було створено робочу групу з 
вирішення проблемних питань меморіалу у складі двох членів Громадської 
ради Мельника І.В. та Чепеля М.І. із залученням капітана монітора 
«Железняков» Невзорова С.Ю. Запропонував приєднатися до складу робочої 
групи.

Мельник І.В., член громадської ради, який запевнив, що вирішення питання 
пам’ятки історії «Корабель-меморіал монітор «Железняков» знаходиться під 
контролем робочої групи і за її оцінкою не є критичною. Запропонував 
розглянути нові факти та долучитись до робочої групи.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила повідомлення щодо проведення 29.04.2017
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наймаштабнішої соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою 
разом!» по всій Україні. В рамках акції відбудеться Всеукраїнський 
екологічний фестиваль «H hctoFEST» (початок о 10.00, Гідропарк). Гостей 
заходу очікують виступи українських музикантів, тематичні майстер-класи, 
виставка технологій «зеленої» енергетики, ярмарок продукції, виготовленої із 
вторинної сировини та багато іншого. Кожен бажаючий може встановити на 
свій гаджет мобільний додаток «Let’s do it, Ukraine!» (завантажити можна з 
сайту LDU.COM.UA), зареєструватись на обрану локацію.
Контактні особи, відповідальні за організацію та проведення заходу: Катерина 
Побиванець, тел.: 093 575 39 36, Костянтин Ізотов, тел.: (063) 345 36 83

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що наступне 
засідання відбудеться 26 квітня 2017 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити на чолі з Білінським Т.В. робочу групу щодо вирішення ситуації 
навколо зведеної будівлі Київського академічного драматичного театру на 
Подолі, що на Андріївському узвозі, 20-Б. До складу робочої групи включити 
членів громадської ради: Коваленка О.Л. і Мельника І.В. та залучити ГО 
«Громада Андріївського узвозу», що має відповідні напрацювання та фахівців з 
даного напрямку.
3. Доручити Мельнику І.В. розглянути факти надані Картавенко В .Я. у справі 
пам’ятки історії «Корабель-меморіал монітор «Железняков» в ході діяльності 
робочої групи з вирішення проблемних питань меморіалу.
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрг ( 15.00 (Контрактова 
площа, 2, 9 кім.).

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук

Т. Білінський


