
Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)  |  1

Інформаційний бюлетень Громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Кияни мають право знати, 
наскільки безпечна 
бюветна вода

Як запобігти автомобільних 
заторів і поліпшити 
екологію міста?

Легендарна річка  
Либідь.  
Порятунок можливий?

Громадська
рада при КМДА

Влада і громада: 
План спільних дій та  

спільна відповідальність.

№1
вересень 2013



Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)  |  3

Громадська рада при кмда   

2  |  Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

  Громадська рада при кмда

ДемоКратІя –   
це коли тебе чують, а не просто 
дають можливість висловитися

Громадська рада покликана спонукати 
владу прислухатися до Голосу киян

Від того, які кроки у місцевому само-
врядуванні робляться у столиці, багато 
в чому залежить розвиток цього питан-
ня у регіонах. У Києві є широкі можли-
вості на існуючій базі робити ефективні 
зміни у цьому напрямку.

Для цього необхідні дві умови: з одно-
го боку − бажання влади чути своїх гро-
мадян, а з іншого − місцевим жителям 
усвідомити необхідність самим опано-
вувати основи самоврядування.

Громадська рада, яка створена при 
КМДА, і почала свою роботу з березня 
2013 року, покликана формувати сере-
довище, у якому влада в основу своєї 
діяльності покладає інтереси киян.

Початок у цьому напрямку уже зро-
блений. За ініціативи Громадської ради 
Головою КМДА О.П. Поповим видано 
Розпорядження за номером 477, яке 
зобов’язує керівників структурних під-
розділів раз на тиждень зустрічатися з 
представниками громадськості та обго-
ворювати нагальні питання міста. 

Разом з тим, ефективність громад-
ської взаємодії в обов’язковому поряд-

ку потребує подальших нормативних 
напрацювань, без яких неможливий 
розвиток місцевого самоврядування. 

У першу чергу, це зміни до Регламен-
ту КМДА у частині врахування громад-
ської думки та контролю за діяльністю 
міською влади, як цього вимагають уря-
дові постанови. Щоб жодне суспільно 
важливе рішення не приймалося без 
громадської експертизи. По-друге, роз-
робка та прийняття кількох важливих 
Положень, які сьогодні відсутні: «Про 
місцеві і громадські ініціативи», «Про 
делеговані повноваження» та ряд інших.

взаємодія влади і Громади залежить 
від ефективності каналів зв’язку

Місцева демократія неможлива без 
ефективних каналів зв’язку київської 
влади і громадян. 

Сьогодні найдоступнішою формою 
такого каналу є «Контактний центр мі-
ста Києва» (1551). У нього налагоджена 
система прийому звернень громадян. 
Але кияни неодноразово піднімали пи-
тання про серйозне вдосконалення сис-
теми реагування на ці звернення. Часто 
мешканці отримують відповіді, що їх 
звернення направлені до такого-то Де-
партаменту, цей Департамент відпові-
дає, що звернення направленні до на-
ступного Департаменту, і так далі.  

Важко говорити про довіру населен-
ня до влади, коли люди ходять по колу, 
а проблеми лишаються невирішеними. 
Навіть найбільш терплячих це доводить 
до відчаю. 

Громадською радою при КМДА за-

плановано провести моніторинг робо-
ти служби 1551, і ми запрошуємо всіх 
киян, за бажанням, висловити свою 
думку щодо її роботи і внести відповід-
ні пропозиції. 

Наступне, що стосується практично 
всіх структурних підрозділів міської 
адміністрації − це системне проведен-
ня широких громадських обговорень 
проблем, які сьогодні найбільше турбу-
ють киян. Шляхом опитування, аналізу 
звернень киян Громадською радою на-
працьований перелік питань, на які жи-
телі хочуть почути відповіді від міської 
влади.

Київ може стати першим у запрова-
дженні ще одного надзвичайно важли-
вого каналу комунікацій міської влади 
з громадянами. Це постійно діюча ана-
літична Інтернет-платформа, яка дозво-
лить кожному киянину в оперативному 
порядку висловлювати свою думку щодо 
актуальних проблем міста, не чекаючи 
соціологічних досліджень. А кожно-
му посадовцю міської адміністрації − 
щохвилинно знати проблеми, настрої та 
ініціативи жителів міста, і що важливо − 
оперативно на них реагувати.  Цей пілот-
ний проект Кабінету Міністрів України 
уже довів свою ефективність. Громад-
ська рада сподівається на підтримку 
міської влади і в цьому питанні. 

найвищий рівень ГромадськоГо 
управління – це дієвий Громадський 

контроль

Ми пропонуємо спільно з міською 
владою зробити ще один крок у розвит-

ку місцевого самоврядування у Києві: 
у перелік основних критеріїв рейтингу 
районів міста включити показники вза-
ємодії з громадськістю. Це наша спіль-
на пропозиція з Головами Громадських 
рад при районних адміністраціях. І вже 
ведеться робота над переліком таких ін-
дикаторів.

Це ж саме питання стосується і всіх 
структурних підрозділів КМДА. Як 
показала практика перших зустрічей 
членів Громадської ради з керівниками 
Департаментів − одні управлінці з розу-
мінням ставляться до питання взаємодії 
з киянами, а другі – не так уважно. Тому, 
у співпраці з Департаментом суспільних 
комунікацій, ми запропонуємо такі ж 
критерії оцінки взаємодії з громадські-
стю для структурних підрозділів міської 
адміністрації. І за цими показниками 
будемо визначати їх рейтинги, та ши-
роко оприлюднювати результати серед 
жителів Києва. Сподіваємося, і Голові 
КМДА Олександру Попову буде важли-
вою оцінка киян.

Києву важливо вдосконалювати систе-
му залучення громадськості до прийнят-
тя управлінських рішень. Щоправда, 
якщо опиратися на право територіаль-
них громад на місцевий референдум, 
то стають не зрозумілими положення 
нещодавно прийнятого Закону «Про 
Всеукраїнський референдум», який і 
відмінив дію попереднього Закону «Про 
місцеві референдуми». У європейських 
країнах референдум − один з найбільш 
розповсюджених механізмів прямої де-
мократії. Його застосування означало 
б, що саме київська громада приймала 
б рішення з ключових питань міського 
життя.

взаємна довіра влади і Громади сприяє 
розвитку місцевої демократії 

На сьогодні близько 700 Законів Укра-
їни та 2 000 правових актів регламенту-
ють функції місцевого самоврядування. 
А реальної влади народ, як не мав, так і 
не має. 

Це означає, що місцевій владі і грома-
дянам варто набувати досвіду місцевого 
самоврядування, без якого важко очі-
кувати позитиву від будь-якого законо-
давчого акту.

Ще одна важлива проблема – нероз-
виненість форм демократії участі та 
недостатній досвід солідарних дій у 
громадян. 

Згідно з опитуваннями, лише 30 % 
киян готові проявляти особисту ініціа-
тиву та долучатися до вирішення про-
блем свого будинку чи вулиці. 63 % чес-
но вказують про свою неготовність до 
такої діяльності. 

Одна з причин цього – взаємна недо-
віра влади і громади. 

Розходження місцевої політики з ре-
альними інтересами територіальної 
громади − один з викликів, які сьогодні 
постали перед місцевим самоврядуван-
ням та потребують ефективного і швид-
кого реагування. 

На думку Громадської ради, у місті 
важливо ввести у систему заохочення 
киян до активної громадської участі. 
Наприклад, проведення постійного 
конкурсу-огляду успішних практик ви-
рішення місцевих проблем громадськи-
ми об’єднаннями, створення Центру 

громадських організацій та волонтер-
ського руху, щорічне проведення Дня 
громадських організацій, створення 
Школи громадського лідера. Згадані 
ініціативи дадуть можливість киянам 
постійно бачити позитивні приклади, і 
заохотить їх опановувати основи само-
врядування.

Громадська рада при КМДА ставить 
за мету вийти на цивілізований рівень 
взаємостосунків влади і громадян. Щоб 
спірні питання вирішувалися у процесі 
діалогу, консультацій та обговорень до 
прийняття владою суспільно важливих 
рішень. А конфлікти − упереджувалися, 
використовуючи різні форми спілку-
вання.

Згадані пропозиції та багато інших 
важливих ініціатив киян лягли в основу 
тристоронньої Угоди про партнерство 
між Київською міською державною 
адміністрацією, Громадянським фору-
мом Києва та Громадською радою при 
КМДА. Її успішне виконання дозволить 
вирішувати актуальні проблеми киян та 
сприяти розвитку місцевої демократії. 

Марина БУРМАКА
Голова Громадської ради при кмда, 

президент  українського центру суспільного 
розвитку, кандидат політичних наук 

 віталій капранов, денис силантьєв та марина Бурмака  на презинтації концепції реформування місцевого 
самоврядування в україні Голова Громадської ради  при кмда 

 марина Бурмака
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  комітет орГанізаційно-інформаційноГо заБезпечення діяльності Громадської ради

проведено заГальних  
засідань

засідань у комітетах

сформовано роБочих Груп

надійшло звернень:

від киян 

від Громадських орГанізацій 

ГромаДсьКа раДа при виКонавчому орГанІ КиївсьКої мІсьКої раДи 
(КиївсьКІй мІсьКІй ДержавнІй аДмІнІстрацІї) – постІйно ДІючий 

КолеГІальний виборний Консультативно-ДораДчий орГан

основні завдання Громадської ради:
l створення умов для реалізації 

громадянами конституційного права на 
участь в управлінні державними справа-
ми;
l здійснення громадського контро-

лю за діяльністю виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);
l сприяння врахування міською ад-

міністрацією громадської думки під час 
формування та реалізації державної по-
літики в місті Києві.

Громадська рада, відповідно до покладених 
на неї завдань:

1) готує та подає до КМДА пропози-
ції до плану проведення консультацій з 
громадськістю, а також консультацій, не 
передбачених таким планом;

2) подає до КМДА обов’язкові для роз-
гляду пропозиції щодо підготовки про-
ектів нормативно-правових актів з пи-
тань формування та реалізації державної 

політики у відповідній сфері, удоскона-
лення роботи КМДА;

3) проводить громадську та антико-
рупційну експертизу проектів норматив-
но-правових актів;

4) здійснює громадський контроль 
за врахуванням КМДА пропозицій та 
зауважень громадськості, а також до-
триманням нею нормативно-правових 
актів;

5) збирає, узагальнює та подає до 
КМДА інформацію щодо пропозицій 
громадських організацій відносно ви-
рішення питань, які мають важливе 
суспільне значення.

орган виконавчої влади в обов’язковому по-
рядку за участю Громадської ради проводить 
консультації з громадськістю у формі публічно-
го громадського обговорення щодо: 

− проектів нормативно-правових ак-
тів, що мають важливе суспільне значен-
ня і стосуються конституційних прав, 
свобод, інтересів і обов’язків громадян, 

а також актів, якими передбачається 
надання пільг чи встановлення обме-
жень для суб’єктів господарювання та 
інститутів громадянського суспільства, 
здійснення повноважень місцевого са-
моврядування, делегованих органам ви-
конавчої влади відповідними радами; 

− проектів регуляторних актів; 
− проектів державних і регіональних 

програм економічного, соціального і 
культурного розвитку, рішень стосовно 
стану їх виконання; 

− звітів головних розпорядників бю-
джетних коштів про їх витрачання за 
минулий рік. 

Повноваження Громадської ради роз-
повсюджуються на територію міста Ки-
єва.

* Витяги з Постанови Кабінету Міні-
стрів України № 996 від 03 листопада 2010 
р. «Про забезпечення участі громадськос-
ті у формуванні та реалізації державної 
політики».
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структура Громадської ради при виконавчому орГані київської міської ради  
 (київській міській державній адміністрації) 

робота  
ГромаДсьКої раДи у цифрах за першІ пІвроКу:

 зустріч Голови кмда о.попова 
з новообраною Громадською 
радою

 заступник  
Голови Громадської ради  
при кмда о. зінченко

 активну участь у громадському житті столиці 
беруть в.Биковець, р.заклецька, о.ГорБунова

 заступник Голови кмда о. пузанов та директор 
департаменту суспільних комунікацій м. хонда 
на зустрічі з Громадською радою

 в. назаренко, Голова координаційної ради 
міських громадських організацій інвалідів 
м.києва

 відомий письменник віталій капранов піднімає важливі питання київської 
громади перед міською владою

 Голова київської міської спілки ветеранів афганістану микола Гончаренко –  
один з найактивніших членів Громадської ради

для вирішення питань, піднятих 
киянами, підГотовлено та направлено до 
орГану виконавчої влади 86 запитів,  
з яких:

45 % щодо питань БлаГоустрою 
міста та житлово-

комунальноГо Господарства;

22 % з питань транспортної 
інфраструктури та 

паркувальноГо простору;

18 % у сфері культури  
та мистецтв;

15 % з питань освіти, молодіжної 
політики, охорони здоров’я;

10 %  економічний розвиток  
міста та ін.

3

3

24

14

43
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  Громадська рада при кмда

сКлаД ГромаДсьКої раДи при КмДа  
(затверджений Розпорядженням Голови КМДА № 259 від 28.02.2013 р.)

БаБій 
ігор леонідович Голова правління асоціації замовників і виробників соціальної реклами в україні. 

Бенюк 
Богдан михайлович

почесний президент української діабетичної асоціації, народний артист україни, лауреат на-
ціональної премії україни ім. т. шевченка.

Биковець 
вячеслав михайлович

перший віце-президент, генеральний директор спілки підприємців малих, середніх і при-
ватизованих підприємств україни, заступник Голови ради федерації роботодавців україни.

Блінда 
любов володимирівна

доцент кафедри управління муніципальним розвитком академії муніципального управлін-
ня, кандидат історичних наук.

Буковинський 
адріан йосипович

президент всеукраїнського благодійного фонду «сім’я», кандидат філософських наук, екс-
перт з питань сімейної політики та сімейних відносин.  

Бурмака 
марина петрівна президент українського центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук.

Бурнос 
микола олександрович

відомий кінорежисер, автор кількох стрічок, що увійшли у класику національного фільмо-
фонду.

Бялковський 
володимир вікторович Голова Го «чірколо», адвокат. 

верниГора 
надія федорівна

багаторічний керівник управління пенсійного фонду в м. києві, 
заслужений економіст україни.

войцехівський 
михайло федорович

директор інституту післядипломної педагогічної освіти київського університету 
імені Бориса Грінченка, доцент, кандидат педагогічних наук.

Гнатюк 
наталія василівна адвокат, член всеукраїнського громадського об’єднання «союз юристів україни».

Гончаренко 
микола миколайович Голова київської міської спілки ветеранів афганістану. 

ГорБунова 
ольга володимирівна

член правління вГо «жінки Батьківщини», лікар акушер-гінеколог вищої категорії, органі-
затор охорони здоров’я, доктор медичних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології національної медичної академії післядипломної освіти ім. п.л. шупика.

Гриненко 
володимир іванович

член об`єднання «український транспортний союз», 
заслужений працівник транспорту україни.

доБровицький 
сергій володимирович президент Благодійного фонду «Благодійне життя».

заклецька 
раїса романівна

член Го «україна майбутнього», заслужений працівник культури україни, відмінник освіти 
україни, директор Будинку творчості «вітряні гори» подільського району м. києва, художній 
керівник ансамблю «зернятко».

зернова 
анастасія андріївна член вмо «всеукраїнська рада студентів».

зінченко 
олександр васильович

президент всеукраїнської спілки Громадських організацій «молодь! Громада! влада!», лідер 
громадського руху «мовчати про це – злочин!».  

зуБков  
олександр володимирович

член міжнародного благодійного фонду підтримки ветеранів та інвалідів інженерних військ 
«редут».

калінчук 
юрій іванович голова Го «моральний кодекс», засновник вГо «україна - країна героїв». 

капранов 
віталій віталійович

письменник, видавець, громадський діяч, співорганізатор численних конкурсів української 
літератури, книжкових форумів та ярмарок, фестивалю «країна мрій».

копилець 
надія олегівна Голова ради Го «євразійський інститут свобод». 

кравченко 
юрій олександрович голова Го « альтернатива плюс три».

кузнєцова 
ірина вікторівна

президент Благодійного фонду «пробіг під каштанами», член правління 
всеукраїнської рекламної коаліції.

левада  
сергій якович Голова Благодійного фонду «наш дім − дарниця». 

мадюдя 
оксана вікторівна Голова правління Го «моральна молодь україни».

матюшенко-матвійчук 
валентина володимирівна

член правління вГо «український фонд культури», 
солістка національної філармонії україни, заслужена артистка україни. 

мацюк 
олег миколайович Голова правління мГо «центр «прогресивна молодь україни».

мельник 
валентин петрович Голова київської міської ради профспілок.

наГурний 
олександр олександрович Голова виконкому вГо «молодь за справедливість». 

назаренко 
василь васильович Голова координаційної ради міських громадських організацій інвалідів м.києва.

паламарчук 
андріян мирославович член правління Благодійного фонду «покоління плюс». 

педченко 
дмитро павлович член мГо «молода гвардія україни».  

пильГун 
валерій олексійович член вмГо «соціалістичний конгрес молоді».

решетко 
дмитро Георгійович член мБф н. потопаєвої. 

Cидоренко 
олександр іванович

директор мБо «консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в україні» 
та мБф «центр інновацій та розвитку».

силантьєв  
денис олегович

президент фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання, 
чемпіон світу та європи з плавання, срібний призер олімпійських ігор, 
заслужений майстер спорту.

сідіропуло 
катерина миколаївна

член київської організації національної спілки журналістів україни, віце-президент Благо-
дійної організації фонд «міжнародне співробітництво», головний редактор газет «столичне 
життя» та «обрії київщини».

счастлівцева 
валентина дмитрівна президент мБф «за співдружність та партнерство». 

тенетко 
ігор миколайович

Голова правління Го «рух «народна ініціатива», 
ініціатор та організатор соціальної програми «добрі сусіди». 

тимофєєв 
сергій олександрович

віце-президент «київської міської незалежної федерації роликового спорту всіх видів та 
напрямків»,  член виконкому київського міського відділення національного олімпійського 
комітету україни. 

тимошенко 
тетяна олександрівна Голова ради всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму україни.

харченко 
сергій володимирович

Голова правління вГо «спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю», прези-
дент асоціації пляжного футболу україни.

хорольський 
роман миколайович Голова вГо «фундація молодих лідерів україни», адвокат, правозахисник.

чорноГуз 
раїса миколаївна

член правління спілки кобзарів україни, директор національної заслуженої капели банду-
ристів україни ім. Г. майбороди, заслужений працівник культури україни. 
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  з люБов’ю до рідноГо києва

тристороння уГоДа
про партнерство запроваджує  
у Києві важливі напрямки розвитку 
місцевої демократії
церемонія підписання тристо-

ронньої Угоди про партнер-
ство 27-го травня 2013 року про-
ходила в особливій урочистій 
атмосфері, за участю першого 
Президента України Л. Крав-
чука, Голови КМДА О. Попова, 
його заступників, керівників усіх 
структурних підрозділів КМДА, 
Голів районних адміністрацій  
м. Києва, членів Громадської 
ради при КМДА та Голів Громад-
ських рад при столичних РДА. 

Варто зазначити, що не-
від’ємним додатком до Угоди 
став План спільних дій з та-
ких напрямків: 1) громадське 
управління містом; 2) нала-
годження системи впрова-
дження громадських ініціатив; 
3) проведення консультацій з 
громадськістю; 4) громадський 
моніторинг та громадська екс-
пертиза. Окремі положення 
Плану ще не запроваджували-
ся не тільки у Києві, а й в регі-
онах України.

Важливий спільний доку-
мент, підписаний Головою Гро-
мадянського форуму Києва, 
першим Президентом незалеж-
ної України Л.М. Кравчуком, 
Головою КМДА О.П. Поповим, 
та Головою Громадської ради 
при КМДА М.П. Бурмакою, 
спрямований на об’єднання за-
ради благополуччя киян.

КиївсьКих чиновниКІв  
зобов’язали постійно спілкуватися з жителями столиці

ГромаДсьКа раДа пропонує адаптувати 
Регламент столичної адміністрації до вимог урядових документів

відсутність можливості для жителів 
Києва систематично контактувати з 

керівниками Департаментів міської ад-
міністрації - це одне з перших питань, 
яке підняла Громадська рада при КМДА.

За ініціативою Громадської ради Го-
ловою КМДА Олександром Поповим 
було підписано Розпорядження «Про 
системну взаємодію структурних 
підрозділів КМДА з громадськістю»  
№ 477 від 08.04.2013 р.

Його повний текст можна прочита-
ти на офіційній веб-сторінці міської 
адміністрації. Що дає киянам цей до-
кумент?

По-перше, Розпорядження зобов’я-
зує керівників структурних підрозділів 
проводити зустрічі з представниками 
Громадської ради при КМДА, та у графі-
ках їх роботи чітко визначає відведений 
для цього час.

Це означає, що відмова начальника 
Департаменту чи управління КМДА 
вислухати проблеми киян тягнутиме за 
собою відповідальність за невиконання 
розпорядження свого керівництва.

По-друге, відтепер у кожному струк-
турному підрозділі Київської міської 
державної адміністрації визначено 
уповноважених осіб, відповідальних 
за налагодження ефективної роботи з 

громадськістю. Це персоніфікує відпо-
відальність за взаємостосунки міської 
влади з киянами.

По-третє, контроль за виконанням 
цього розпорядження покладено на 
заступників Голови Київської міської 
державної адміністрації, відповідно до 
функціональних обов’язків.

Це значить, що, безпосередньо кон-
тролюючи роботу структурних підроз-
ділів, заступники Голови КМДА теж є 
відповідальними за проведення керів-
никами Департаментів системних зу-
стрічей з громадськістю.

Як столична Громадська рада може 
допомогти киянам скористатися даним 
документом?

Майже кожен член Громадської 
ради забезпечує взаємодію громад-
ських організацій певного напрямку 
діяльності з відповідним структур-
ним підрозділом КМДА. Такий спи-
сок також закріплений згаданим Роз-
порядженням.

Тому громадські організації, при по-
требі, завжди можуть  звернутися до 
членів Громадської ради з ініціативами 
щодо життєдіяльності столиці.

Громадська рада вважає невід’ємною 
складовою своєї діяльності внесення 

змін до Регламенту КМДА у частині уча-
сті громадськості в управлінні містом, 
згідно Постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 р. № 996.

− Діючий Регламент КМДА регу-
лює організаційно-процедурні питан-

ня внутрішньої діяльності столичної 
адміністрації. Проте, до цього часу в 
ньому не передбачено чіткого механіз-
му взаємодії міської адміністрації як 
з Громадською Радою, яка є дорадчим 
органом, так і з громадськістю столиці 
в цілому, − пояснює голова спеціально 
створеної робочої групи, правозахис-
ник Роман Хорольський.

При цьому він підкреслює, що вне-
сення відповідних змін дасть можли-
вість не лише Громадській Раді у пов-
ному обсязі виконувати свої завдання, 
відстоюючи інтереси киян, але й ство-
рить дієвий механізм реалізації права 
громадян на участь в управлінні дер-
жаними справами, як це закріплено в 
Конституції України.

Робоча група напрацювала ґрун-

товний документ, що, окрім іншо-
го, передбачає механізм проведення 
громадських обговорень проектів 
соціально значущих розпоряджень 
міської влади та врахування їх ре-
зультатів, системності взаємодії 
структурних підрозділів з киянами 
тощо. 

Пропозиції щодо змін до Регламенту 
КМДА передані на розгляд Голові місь-
кої адміністрації Попову О. П.

 Голова кмда олександр попов,  перший президент у 
незалежній україні леонід кравчук та Голова Громадської 
ради при кмда марина Бурмака   розпорядження Голови кмда №477 зобов’язує керівників структурних підрозділів щовівторка проводити  

зустрічі з представниками Громадської ради при кмда

 Голова робочої групи, правозахисник  
роман хорольський (крайній cправа)
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  з люБов’ю до рідноГо києва

Річка Либідь згадується у літописах ще з 968 
року: «не бяше лзѣ коня напоити на Лыбеди». 
Завдяки Нестору-літописцю ми знаємо, що 
Київ постав на річці, названій в честь сестри 
легендарних засновників міста − Кия, Щека 
і Хорива. Проте, на сьогодні одна з виток 
Либеді, що знаходиться у Відрадненському 
парку м. Києва, знаходиться у вкрай 
критичному стані.

у минулому Либідь вважалася найкрасивішою річ-
кою у Києві. Та з часом джерела її витоки забили-

ся мулом та сміттям. У зв’язку з цим вода втратила 

природне оновлення, і річка наполовину заросла 
очеретом. Протягом останніх років Либідь стрімко 
міліє, і ця вкрай негативна тенденція носить ката-
строфічні наслідки. 

На сьогодні, згідно з даними спеціальної екс-
пертизи співробітників Інституту гідробіології 
НАН України, Либідь відноситься до числа силь-
но забруднених водойм. У воді, взятої з річки, були 
знайдені патогенні стеробактерії. 

Київ стрімко втрачає один зі своїх найвідоміших 
історичних символів. 

Якщо враховувати те, що Либідь є однією з при-
ток Дніпра, то проблема її забруднення стає ще 
більш гострою і актуальною, потребує невідклад-
ного вивчення та виділення коштів для очищення і 
постійного догляду.

Поставивши за мету за два роки своєї каденції 
зробити максимум для порятунку витоки річки 
Либідь, Громадська рада у повному складі виїхала у 
Відрадненський парк на загальноміську толоку 20-
го квітня 2013 р.

Як виявилося пізніше, саме у цьому парку також 
саджали дерева Міністр екології та природних 
ресурсів України Олег Проскуряков, заступник 
голови КМДА Віктор Корж та Голова Солом’ян-
ської РДА Максим Луцький. Тож Громадській 
раді Києва вдалося одночасно привернути увагу 
представників державної, міської і районної вла-
ди до цієї проблеми.

Легендарна річка Либідь.  
порятуноК можливий?

Громадська рада висловила думку про те, що, з 
огляду на стан річки, міські комунальні служби де-
монструють зневагу до прадавньої історії Києва, та 
проявляють абсолютно недозвільну халатність до 
всесвітньо відомого історичного місця.

Громадська рада отримала публічну обіцянку 
Міністра екології взяти під особистий контроль 
ситуацію з порятунком Либіді, та, перш за все, 
провести фахову експертизу причин замулення 
річки.

А вже з 01-го липня відвідувачі парку могли спо-
стерігати за роботою на водоймі унікальної швед-
ської машини-амфібії Truxor DM 5000, яка у даний 
час − єдина на весь Київ.

Хоча її потужні насоси можуть використовувати-
ся для проведення заглиблювальних робіт і навіть 
для збору нафтопродуктів з поверхні води, на Ли-

біді машина очистила мул та скосила прибережний 
очерет.

Ці роботи, організовані місцевою владою Со-
лом’янського району, дещо знизили ризики втра-
ти Либеді. Однак, за рекомендаціями фахівців, для 
належного утримання витоку річки, у подальшому 
необхідне виконання покосу очерету та водорос-
тей тричі на сезон.

Разом з тим, Громадська рада отримала відпо-
відь від Міністерства екології і природних ресур-
сів України про те, що Розпорядженням КМДА від 
07.03.2013 р. № 295 «Про забезпечення на 2013 рік 
природоохоронних заходів у м. Києві» затвердже-
ні обсяги фінансування, у т.ч. окремими пунктами 
1.2.8 та ІІ.1.16 у даному переліку на обстеження, 
розчистку русла та приведення до належного тех-
нічного стану відкритої та закритої частини колек-

 часто кияни можуть відпочивати і так...

 знаковий напис: «звідси починається один з витоків легендарної річки либідь»

  робота унікальної машини-амфібії дещо знизила ризики втрати знаменитої річки такою була либідь у відрадненському парку до очищення



пішохідний міст через Венеціанську протоку, що був 
споруджений у 1966 році, визнано об’єктом культурної 

спадщини. Протягом багатьох десятиліть він був одним із 
улюблених місць для прогулянок та відпочинку киян. Важ-
ко було уявити «Київську Венецію» без цієї романтичної та 
водночас монументальної споруди. Проте, час і природа не 
завжди є лояльними, а тому з роками і Венеціанський міст 
став вимагати значного ремонту… Остаточно його було за-
крито близько двох років тому. 

Аби дістатися з Гідропарку до Долобецького острову – в 
якості альтернативного шляху − киянам запропонували дві 
тимчасові понтонні переправи. Однак, зрозуміло, що це не 
зручно, та й не завжди безпечно…

Ініціативні групи громадян неодноразово зверталися до 
міської влади з вимогами активних дій щодо ремонту Вене-
ціанського мосту. 

Час від часу чиновники офіційно повідомляли, що рекон-
струкція буде завершена до початку пляжного сезону у 2012 
році, потім − що до кінця 2012 року, а тоді – що до початку 
пляжного сезону в 2013 році… 

Тому Громадська рада як дорадчий орган міської влади, 
який діє в інтересах киян – провела незалежну експертизу 
реконструкції Венеціанського мосту. У результаті було ви-
явлено, що у розпал пляжного сезону − у червні − ремонтні 
роботи практично не ведуться, а робітники з’являються на 
об’єкті лише під час офіційних перевірок міської або район-
ної влади. Напрошувався висновок, що за умов такого «тем-
пу», завершення реконструкції годі було б чекати і до кінця 
2013 року. 

Відповідні запити були направлені до керівництва міської 
адміністрації з вимогою втрутитися у ситуацію та надати 
офіційну інформацію про причини, з яких Венеціанський 
міст уже два роки поспіль залишається не дієвим.

Всього лише за кілька днів потому кияни помітили суттє-
ві зрушення: на даному об’єкті з’явилися жваві робітники, а 
вже до серпня було реконструйовано майже половину всьо-
го мосту. 

А на веб-сайті КМДА нарешті розмістили офіційне пояс-
нення щодо причин затримки з реконструкцією: «Під час 
розбирання плит прогонової будови виникли непередбачені 
обставини: через великі амплітудні коливання аркової ча-
стини прогонової будови необхідно було створити додатко-
ві облаштування. Тому термін здачі об’єкта в експлуатацію 
перенесли.»

За словами головного інженера КК «Київавтодор» Васи-
ля Мельниченка, у даний час об’єкт на 100% забезпечений 
фінансуванням. За сприятливих погодних умов планується 
здати Венеціанський міст в експлуатацію вже у вересні. Піс-
ля завершення робіт від старої споруди залишаться лише 
арки та стійки, а все інше – побудоване заново. 

За оцінками експертів Київавтодору, конструкція Венеці-
анського мосту після ремонту має прослужити більше пів-
століття. 

реКонструКцІю 
Венеціанського мосту – активізовано!
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тора р. Либідь у Солом’янському, Шевченківському 
та Голосіївському районах міста передбачені гра-
ничні обсяги фінансування у 2013 році на загальну 
суму 406,49 тис.грн.

Головним розпорядником і одержувачем цих 
коштів призначено Департамент міського бла-

гоустрою та збереження міського середовища 
КМДА та КП «Плесо».

Наразі Громадська рада направила запит до місь-
кої адміністрації щодо інформування громадськос-
ті про напрямки використання вищезазначених ко-
штів, а також про необхідність підготовки запиту 
від київської влади про виділення коштів з Держав-
ного фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2014 рік на потреби очищення річки 
Либідь.  

Члени Громадської ради мають спільну позицію 
про необхідність суворого громадського контролю 
за вирішенням даного питання.

Шановні відвідувачі парку «Відрадний» та інших 
зелених куточків нашого міста! Особливо жалюгід-
ний вигляд наші паркові зони мають після вихідних 
днів чи свят: залузгані місця навколо лавочок, у во-
доймах - пляшки та кульки, зламане гілля унікальних 
дерев, не прибрані місця після пікніків…

Ми закликаємо всіх киян оберігати історичні 
пам’ятки та зелені куточки нашого міста, не дозво-
ляючи собі забруднювати його! 

Давайте разом будемо примножувати красу нашо-
го Києва! 

 активісти Громадської ради спілкуються з міністром 
екології та природних ресурсів о. проскуряковим, 
заступником Голови кмда в. коржом та Головою 
солом’янської рда м. луцьким

 найменші учасники суботника з Громадською радою

  для належного утримання річки така машина повинна 
 працювати тричі на сезон

  ю. кравченко, д. силантьєв та о.сидоренко  
не байдужі  до чистоти у своєму місті

 заступник Голови Громадської ради при кмда о. зінченко



лено відповідного листа з проханням пришвидшити процес 
ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо правил паркування транспортних 
засобів та встановлення відповідальності за порушення правил 
паркування транспортних засобів» з урахуванням зауважень 
і пропозицій киян, та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні у вересні 2013 року.

Досвідчений транспортник вважає, що за умови ефективного 
адміністрування, виходячи з перспектив європейського роз-
витку паркувального простору, Київ може щороку збільшувати 
доходи до міського бюджету на 120-150 млн.грн., які в подаль-
шому можуть бути спрямовані на розвиток дорожньо-тран-
спортної інфраструктури. 

києву неоБхідно покращити якість та Безпечність 
транспортноГо оБслуГовування Громадян

Звернення киян до Громадської ради свідчать, що транспорт-
ники, які брали активну участь в обговоренні та прийнятті 

Стратегії розвитку Києва до 2025 року, очікують від місцевої 
влади виконання положень щодо проведення оптимізації та ре-
формування системи управління комунального транспортного 
комплексу міста, що дасть можливість значно покращити керо-
ваність комунального та приватного транспорту, а також його 
організацію і безпеку.

Поза увагою Комітету не залишається вирішення ще одного 
важливого питання для киян та гостей столиці − перевезення па-
сажирів на таксі, як складової частини єдиної транспортної сис-
теми міста. Комітетом напрацьовані пропозиції, яким чином на 
державному та місцевому рівнях удосконалити організацію так-
сомоторних перевезень через засилля нелегальних перевізників 
та значне скорочення чисельності організованих таксистів, які 
мають ліцензію на цей вид діяльності.  

На переконання фахівців, створення умов для роботи легаль-
них таксі дасть можливість 
покращити якість та без-
печність транспортного об-
слуговування громадян, при 
цьому поповнивши міський 
бюджет.
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  комітет з питань транспорт у, міськоГо БлаГоустрою та зБереження природноГо середовища

член комітету з питань 
транспорту, міського благоустрою 

та збереження природного 
середовища олег мацюк  

яК запобІГти
автомобільним заторам  
і поліпшити екологію міста?

транспортна проБлема – одна з найактуальніших  
для нашоГо меГаполісу

З самого початку роботи Комітет, який очолює представник 
Українського транспортного союзу, заслужений працівник тран-
спорту України Володимир Гриненко, зайняв досить активну та 
принципову позицію по відстоюванню інтересів мешканців міста.

Перш за все, міській владі було запропоновано створити у сто-
лиці громадсько-консультативну Транспортну раду, котра б опі-
кувалася саме питаннями дорожньо-транспортної інфраструкту-
ри, у складі фахівців місцевої та державної влади, транспортників 
та представників громадськості.

У Комітеті вважають, що серед пріоритетних питань тран-
спортної сфери столиці, яка дасть можливість поліпшити еко-
логічний стан і заощаджувати ресурс міста – це переведення 
більшої частини транспорту на альтернативні види палива, а 
також розвиток мережі електро-, річкового та гібридного видів 
транспорту. 

Крім того, впорядкування та оптимізації вимагає й мережа гро-
мадського транспорту. 

– Ми пропонуємо здійснити детальне дослідження існуючих па-
сажиропотоків. Після цього можна буде визначитись з потрібною 
кількістю рухомого складу комунальної та приватної власності на 
маршрутах міста і адаптувати його під потреби киян. Відповідно, 
тоді досягнемо поліпшення обслуговування всіх категорій киян, 
припинення необґрунтованого дублювання маршрутів, зможемо 
запобігти заторам і поліпшимо екологію міста, - зазначає Голова 
транспортного Комітету В.Гриненко.

Серед пропозицій, які Комітет уже направив до КМДА – це 
сформувати єдину систему транспортно-пересадочних вузлів, 
а також обмежити рух містом вантажних автомобілів шляхом 
побудови нових сучасних автотерміналів на в’їздах у м. Київ та у 
Київській області. Крім того, громадськість звертає увагу керів-
ництва міста на доцільності будівництва двох нових сучасних 
автовокзалів – на Кільцевій дорозі (мікрорайон «Теремки») та на 
Харківській площі.

Громадськість звертає уваГу на недоліки проГрами розвитку 
єдиноГо паркувальноГо простору

І, безумовно, ТОП-темою як для багатьох киян, так і для Гро-
мадської Ради, залишається впорядкування парковок. Як відо-
мо, у травні цього року Київрада ухвалила «Програму розвитку 
єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року». Од-
нак, проаналізувавши даний документ, громадськість визнала 
його нереалістичність та запропонувала альтернативний шлях 
вирішення давно болючого «паркувального» питання. Відпо-
відні пропозиції були направленні до Департаменту транспорт-
ної інфраструктури КМДА. Чиновники не поскупилися на ба-
гатослівну відповідь, однак вся суть її звелася до «переадресації 
на гору» − мовляв, виною всьому – недосконале законодавство.

За словами Володимира Гриненка, хоча Комітет і є дорадчим 
органом місцевої влади, проте зупинятися на півдороги наміру 
немає. Тому на ім’я Голови Верховної Ради України вже направ-

пропозиції Громадської ради  
до законопроекту №2499:

√ заборонити влаштування паркувальних майданчиків на троту-

арній частині;
√ передбачити зобов’язання для місцевої влади щодо організації 

стоянок легкових таксі для легальних перевізників з встановлен-

ням відповідних дорожніх знаків на територіях з інтенсивним па-

сажиропотоком; 
√ передбачити можливість паркування на пільгових умовах (без-

коштовно) для інвалідів та учасників війни.
  Голова профільного комітету Громадської ради володимир Гріненко  
(крайній справа) на зустрічі з транспортниками столиці



Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)  |  17

комітет з питань впровадження Громадських ініціатив   

16  |  Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

  комітет ГромадськоГо управління містом

Громадська Рада при КМДА іні-
ціює відзначення кращих прак-

тик, які допомогли ефективно ви-
рішити проблеми столиці та були 
втілені безпосередньо громадою 
міста. Пропозиція запровадити 
відповідний конкурс була внесена 
Комітетом громадського управлін-
ня містом.

Як повідомив голова Комітету, 
директор МБО «Консорціум із удо-
сконалення менеджмент-освіти в 
Україні» Олександр Сидоренко, на 
сьогоднішній день уже розробле-
но Положення про Конкурс, який 
матиме назву: «Успішні  практики 
ефективного вирішення місцевих 
проблем». 

За його словами, основне завдан-
ня Конкурсу полягає у тому, щоб 
інституції громадянського суспіль-
ства, а це передусім − громадські та 
благодійні організації, що діють на 
території Києва, отримали стиму-
ли для подальшого впровадження 
своїх ініціатив щодо вирішення 
проблем столиці, а кияни в свою 
чергу – реальні приклади того, як 
спільними зусиллями можна змі-

нювати життя у рідному місті на 
краще. 

− Громадська Рада вважає, що іс-
торії успіху, які сприяють розвитку 
столиці, повинні бути відомі широ-
кому колу киян. Це стимулюватиме 
тих, хто сьогодні ще залишається 
поза громадськими ініціативами,  
активно долучатися до них. А ті, 
хто з власної волі реально допоміг 
столиці, повинні отримати певні 
відзнаки. Таким чином, проведення 
конкурсу заохотить киян до якіс-
них змін у місті, − зазначає голова 
Комітету громадського управління 
містом Олександр Сидоренко. 

Цю ідею Громадської ради під-
тримав Департамент суспільних 
комунікацій КМДА. Тож конкурс 
проходитиме за такими номінаці-
ями:

- ініціативи з благоустрою прибу-
динкових територій;  

- соціальні ініціативи;
- екологічні ініціативи;
- освітні ініціативи;
- культурні ініціативи;
- ініціативи із запобігання міжет-

нічних конфліктів;

- ініціативи у нештатних (кри-
тичних) ситуаціях;

- оздоровчі ініціативи;
- спортивні ініціативи;
- просвітницькі ініціативи;
- ініціативи, що сприяють форму-

ванню позитивного іміджу міста;
- ініціативи, що сприяють зайня-

тості населення.

кияни з інвалідністю потреБують 
осоБливої уваГи влади і Громадськості

Люди з особливими потребами по-
винні бути максимально соціалізо-
вані й отримати можливості для еко-
номічної стабільності. З цією метою 
у Комітеті з питань впровадження 
громадських ініціатив, який очолює 
заслужений економіст України На-
дія Вернигора, розробили спеціальну 
Програму, яку передали на розгляд 
міської влади.

За словами Надії Вернигори, з огляду 
на впровадження у столиці «Стратегії 
розвитку Києва до 2025 року», потріб-
но інтегрувати у цей процес поетапну 
переорієнтацію підприємств, підпо-
рядкованих Українським товариствам 
глухих та сліпих людей (УТОГ, УТОС) 
на випуск і реалізацію конкурентної 
продукції. Паралельно із цим, коштом 
міського бюджету потрібно було б за-
безпечити професійну перепідготовку 
працівників з особливостями зору та 
слуху. 

− Найперше, що можна зробити – це 
запровадити централізоване міське за-
мовлення, скажімо, постільної білизни 
та уніформи для потреб лікарень міста 
та інших закладів, котрі б виготовля-
лися на підприємствах УТОГ й  УТОС. 
У подальшому столична влада мала б 
провести переговори із власниками ве-
ликих магазинів, таких як «Епіцентр», 

«Нова лінія» тощо, аби вони приймали 
на реалізацію продукцію підприємств 
«соціальної» категорії, − пояснює одну 
з ініціатив Комітету Громадської Ради 
його Голова. 

Кияни з інвалідністю повинні отри-
мати й певні стимули у питаннях само-
зайнятості. 

– Буде справедливо, якщо для цієї 
категорії Київ передбачить на ринках 
хоча б 0,25% безоплатних торгівельних 
місць, а вартість платних послуг, що 
надаються адміністраціями ринкової 
мережі, складатиме хоча б 50%, − за-
значає Надія Вернигора. – Вищезгадані 
пропозиції передані до міської адміні-
страції, тож завдання нашого Коміте-
ту – впровадження громадських ініці-
атив на користь киян. 

захист інтересів людей з оБмеженими 
можливостями повинен передБачатися 

заГальноміськими цільовими 
проГрамами

Громадські лідери переконані, що 
люди з особливими потребами повин-
ні мати підтримку від міста не лише в 
тому, що стосується надання медичних 
послуг, пільгового проїзду, але й у за-
безпеченні побутових питань. Зокре-
ма, серед таких ініціатив − перепрофі-
лювання однієї з майстерень «Оптика», 
котра б здійснювала ремонт окулярів 
для 100-150 незрячих киян в рік на 

пільгових умовах. Аналогічне перепро-
філювання пропонується здійснити й 
для однієї з майстерень з ремонту взут-
тя та одягу.

Крім того, Громадська Рада звер-
тає увагу керівництва міста на пошук 
можливостей компенсовувати слі-
по-глухим інвалідам оплату за житло-
во-комунальні послуги та абонементну 
плату за користування телефоном за 
рахунок коштів програми «Турбота. 
Назустріч киянам».

Безумовно, найбільшої уваги потре-
бує адаптація міської інфраструктури 
до потреб людей з інвалідністю. Тому 
громада вкотре підкреслює, що необ-
хідно забезпечити 100 % внутрішнє 
озвучення зупинок у міському тран-
спорті; на магістральних вулицях та 
найважливіших перехрестях щорічно 
встановлювати не менше 20 озвучених 
світлофорів; при відкритті нових стан-
цій метро в обов’язковому порядку 
прокладати білу обмежувальну смугу, 
а  до 2025 року забезпечити її 100% на-
явність у всій мережі метрополітену. 
При цьому, на пішохідних частинах 
фарбувати у яскравий колір першу та 
останню сходинку; у всій транспортній 
мережі столиці для інвалідів всіх нозо-
логій розробити та встановити місця 
для сидіння з відповідним написом та 
червоною окраскою самих місць.

− Прикро, але наразі увагою місь-
кої влади обділені жінки, що хворі на 
рак та ті, що перенесли мастектомію. 
Однак, їм також потрібна реабіліта-
ція, протези, організаційна підтримка 
спільнот. З боку Громадської Ради ми 
наполягатимемо, щоб у загальномісь-
ких цільових програмах передбачався 
захист їхніх інтересів, − зазначає Надія 
Вернигора.

яК вІДзначити Киян,  
що прагнуть якісних змін у місті?

столицІ потрІбна 
адаптація міської інфраструктури  
до потреб людей з інвалідністю

 Голова комітету громадського управління  
містом олександр сидоренко 

 Голова комітету з питань впровадження 
громадських ініціатив надія верниГора
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  комітет з питань ГромадськоГо моніторинГ у комітет з питань ГромадськоГо моніторинГ у   

контроль якості води має здійснюватися кожноГо кварталу
Наскільки корисною, а головне  − безпечною − є вода з київських 

бюветів, проводять перевірку члени Комітету з питань громадського 
моніторингу.

Як повідомив Голова Комітету, очільник Руху «Народна Ініціатива», 
ініціатор та організатор соціальної програми «Добрі сусіди» Ігор Те-
нетко, у відповідь на запит Громадської Ради, міська влада повідомила, 
що жодних проблем з функціонуванням бюветів немає, а якість їхньої 
води регулярно перевіряється, про що в обов’язковому порядку ін-
формуються кияни.

Проте, громаді стало відомо, що станом на середину червня було про-
фінансовано лише 17,9% з майже 19 млн.грн., які бюджетом 2013 року 
передбачено на утримання, капітальний ремонт та погашення минуло-
річних боргів за їх утримання. Але левова частка витрачена саме на по-
гашення боргів, а не на утримання бюветів. Це навіяло певні сумніви 
щодо належного функціонування столичних бюветів.

У той же час, КМДА стверджує, що контроль якості здійснює цен-
тральна лабораторія Департаменту експлуатації водопровідного госпо-
дарства «Київводоканалу». Така робота має проводитися кожний квар-
тал або за потребою – позачергово. Крім того, Київський лабораторний 
центр Держсанепідслужби має здійснювати санітарно-епідеміологічний 
нагляд відповідно до санітарного законодавства України, як поточно, 
так і в позачерговому порядку. Як роз’яснили у КМДА, у разі погіршен-

ня якості води бю-
вет мають закривати для промивки та хлорування 
свердловин. Якщо позитивного результату такі дії не 
дали, то на бюветі мають встановити системи доочи-
стки води та її знезараження.

 
жителям міста важливо отримати доступ до інформації  

про склад води
− Нас не влаштовує така заспокійлива відповідь. Адже 
ми, як і решта киян, неодноразово спостерігали, що 
бювети знаходяться у незадовільному стані, не пра-
цюють по кілька місяців, про наявність на кожному із 
них табличок щодо хімічного складу води годі й гово-
рити, − зазначає Ігор Тенетко. 

За його словами, думки експертів з приводу корис-
ності води із бюветів мають суттєві розбіжності. Про-
те, киянами традиційно вода з бюветів сприймається 
як більш чиста і корисна альтернатива водопровідній 
воді. До того ж, вона безкоштовна, у той час як бути-
льовану воду можуть дозволити собі лише кияни із 
середнім та вищим рівнем достатку.

Аби не бути голослівними, у Громадській Раді виріши-
ли розібратися, чи споживання такої води є самообма-
ном, чи вона справді чиста і більш якісна, а також – як ви-
користовуються бюджетні кошти на утримання бюветів.

Тож  у даний час Громадська Рада проводить неза-
лежний громадський моніторинг цієї проблеми, і його 

результати будуть не тільки направлені керівництву 
міської адміністрації, але й оприлюднені серед жите-
лів столиці.

У Громадській раді переконані, що кияни мають 
право знати, наскільки безпечна бюветна вода. Якщо 
фахівці стверджують, що ця вода справді краща за во-
допровідну, то нам, жителям міста, важливо отримати 
доступ до інформації про склад цієї води.

Кияни мають  
право знати,
наскільки безпечна бюветна вода

на Балансі київводфонду переБуває 187 Бюветів,  

з них – лише 145 працюючих, але ця цифра постійно зміню-

ється через ремонти, інші технічні причини або збій у фінан-

суванні. найбільша кількість свердловин в дніпровському 

районі (27 бюветів), найменша − у печерському (9 бюве-

тів). зараз у місті встановлено лише 35 систем комплексної 

доочистки та 46 ультрафіолетових ламп, які знезаражують 

воду.

дані кБу «контактний 
центр міста києва» щодо 
виконання звернень  
кп «київводфонд» та 
рда по питанню «роБота 
Бюветів» за період  
з 20.03.2013 по 01.07.2013 р.

ігор тенетко, Голова комітету  
з питань громадського моніторингу

Бювет по вул. петропавлівській, 25 –  
у лідерах по відключенню

питання надійшло виконано в роботі не виконано % виконання індекс задовол.

не працює Бювет 644 443 66 135 68,8% 47,8%

оБлаштування та технічний 
стан Бюветів 51 43 5 3 84,3% 78,4%

контроль якості питної води 
Бюветів 30 27 2 1 90,0% 86,7%

разом 725 513 73 139 70,8% 51,6%

на цьому місці мала би бути інформаційна табличка  
з показниками якості води
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  комітет з питань Громадської експертизи та контролю за виконанням рішень влади

серед найактуальніших проБлем афГанців − соціальний 
захист і заБезпечення житлом

Створення дванадцяти Комітетів у структурі Гро-
мадської Ради дає додаткову можливість розподіли-
ти між ними й опікування різними соціально-враз-
ливими категоріями киян. Так, Комітет з питань 
громадської експертизи та контролю за виконанням 
рішень влади, який очолює голова Київської міської 
спілки ветеранів Афганістану Микола Гончаренко, 
розпочав свою роботу з контролю рішень міської 
влади щодо захищеності у столиці інтересів вете-
ранів, інвалідів та учасників бойових дій, а зокрема 
воїнів-інтернаціоналістів та членів їхніх родин.

Члени Комітету опрацювали статистичні дані та 
нормативно-правові акти, аналіз яких засвідчив, що 
серед найактуальніших проблем воїнів-інтернаціо-
налістів, ветеранів ВВВ та учасників інших воєнних 
конфліктів залишаються: забезпечення житлом та 
спецавтотранспортом, питання пільгового проїзду, 
соціального захисту членів сімей загиблих (помер-
лих) воїнів – афганців, виплата ветеранам війни 
одноразової допомоги до Дня Перемоги, забезпе-
чення їх санаторно-курортними путівками, що по-
гіршується з кожним роком.

За словами Миколи Гончаренка, наразі вдалося 
з’ясувати, що путівки на оздоровлення отримують 

менше третини інвалідів війни. Окрім того, ваго-
мою проблемою залишається те, що задекларова-
ний механізм грошової компенсації за необхідне 
санаторно-курортне лікування абсолютно не реалі-
зовується на практиці.

у медичних закладах доБові витрати  
на одноГо хвороГо ветерана війни  

не переГлядалися Більше 5-ти років

Особливого контролю з боку громади потребують 
й умови лікування учасників бойових дій. 

– У минулому, 2012 році, у стаціонарах проліку-
валося лише 36% з числа учасників бойових дій, та 
54% інвалідів війни. Крім того, ми не можемо бути 
впевнені у високій якості надання їм медичних по-
слуг, адже добові грошові витрати на одного хворо-
го, що передбачають обслуговування ветеранів вій-
ни, не переглядалися більше 5-ти років, − звертає 
увагу М.Гончаренко. 

З огляду на це, Комітет запланував здійснити пере-
вірку стану палат, де проходять лікування учасники 
бойових дій, інваліди, сім’ї загиблих в Афганістані, 
а також проаналізувати стан впровадження соціаль-
ного проекту «Картка киянина» на предмет повно-
цінного обслуговування пільгових категорій киян.

Разом із тим, серед позитивних зрушень, яких вдалося 
домогтися Громадській Раді, − це  встановлення у медич-
них закладах м.Києва для пільгових категорій ветеранів 
додаткового дня тижня та години прийому. 

вирішення житловоГо питання пільГовиків потреБує 
сувороГо контролю з Боку столичної Громади

Але найбільш болючим, як і для багатьох киян, для 
тих, хто стояв на варті миру у різний час, залишається 
житлове питання. І хоча закон гарантує їм позачерго-
ве (учасники бойових дій) та першочергове (інваліди 
війни) право на житло, а з 2011 року діє окрема про-
грама «Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналіс-
тів», відповідно до якої кошти виділяються безпосе-
редньо для міста Києва − рівень освоєння коштів є 
дуже низьким, і потреби у житлі для згаданої соціаль-
ної категорії киян не забезпечуються.

Тому вирішення цього складного питання потре-
бує щоденної уваги паралельно із запровадженням 
контро лю з боку столичної громади. Найближчим ча-
сом Комітет працюватиме над розробкою міської про-
грами забезпечення інвалідів війни житлом. 

– Проблему з житлом потрібно вирішувати відпо-
відно до сучасних реалій. Влада не повинна бояти-
ся нововведень, а головне – обов’язково радитися з 
громадою, у першу чергу з тими, кого проблематика 
стосується безпосередньо. Лише такий діалог зможе 
покращити рівень виконання державних соціальних 
гарантій у цій сфері,  − зауважує М.Гончаренко. 

За результатами соціологічних до-
сліджень, українці найчастіше нази-
вають корупцію серед основних про-
блем, що перешкоджають розвитку 
держави. 

що перевіряє  Громадська 
антикорупційна експертиза?

Зменшити масштаби проблем, що 
виникають внаслідок існування такого 
явища, покликана антикорупційна екс-
пертиза проектів нормативно-правових 
актів, обов’язковість проведення якої 
передбачено статтею 15 Закону України 
«Про засади запобігання і протидії ко-
рупції». Саме цей інструмент є одним із 
шляхів протидії корупції, що дозволяє 
викорінити корупціогенні норми ще на 
етапі підготовки проектів норматив-
но-правових актів.

Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної по-
літики» передбачає, що Громадська рада, 
відповідно до покладених на неї завдань, 
проводить громадську антикорупційну 
експертизу проектів нормативно-право-
вих актів, а також здійснює громадський 
контроль за врахуванням органом про-
позицій та зауважень громадськості, за 
дотриманням ним нормативно-право-
вих актів, спрямованих на запобігання 
та протидію корупції.

Згідно Методології, затвердженої На-
казом Міністерства юстиції України № 
1380/5 від 23.06.2010, експертизі підля-
гають проекти нормативно-правових  
актів щодо:

1) прав та свобод людини і громадя-
нина;

2) повноважень органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування;

3) надання адміністративних послуг;
4) розподілу та витрачання коштів 

Державного та місцевих бюджетів;
5) конкурсних (тендерних) процедур;
6) інших питань, що можуть призвести 

до протиправного отримання благ, по-
слуг, пільг або інших переваг матеріаль-
ного та/або нематеріального характеру.

Під час проведення експертизи здій-
снюються виявлення та оцінка таких ко-
рупціогенних факторів:

1) нечітке визначення функцій, прав, 
обов’язків і відповідальності органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування, осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого 
самоврядування;

2) створення надмірних обтяжень для 
одержувачів адміністративних послуг;

3) відсутність або нечіткість адміні-
стративних процедур;

4) відсутність чи недоліки конкурсних 

(тендерних) процедур. 

труднощі у запровадженні аГе
На сьогоднішній день фахові юристи 

та активісти неурядових організацій ви-
діляють ряд труднощів у запровадженні 
антикорупційної громадської експерти-
зи (АГЕ):

1. АГЕ − новий інструмент, досвіду 
використання якого не має у більшості 
інститутів громадянського суспільства 
України.

2. Методологія проведення антико-
рупційної експертизи проектів норма-
тивно-правових актів, видана Міністер-
ством юстиції України, не адаптована до 
ІГС чи Громадських рад.

3. Переважна більшість ІГС не мають 
кваліфікованих фахівців-юристів.

4. Процедура надання проектів нор-
мативно-правових актів Громадським 
радам для проведення АГЕ у більшості 
органів виконавчої влади належним чи-
ном не врегульована.

На думку Голови антикорупційного 
Комітету Громадської ради при КМДА, 
адвоката Романа Хорольського, для того, 
щоб антикорупційна система таки поча-
ла працювати в Україні, потрібно здійс-
нити ряд заходів, у тому числі публічно 
обговорити та внести зміни в антико-
рупційну програму, прийняти закон про 
відповідальність за корупцію. Важливу 
роль при цьому може також зіграти пу-
блічність реєстру осіб, що вчинили ко-
рупційні дії. 

Громадська рада готується до широ-
кого обговорення зазначених питань у 
форматі круглого столу та внесення від-
повідних пропозицій до органів влади, і 
запрошує всіх небайдужих киян приєд-
натися до дискусіїї.

влаДІ не потрІбно боятися 
нововвеДень, а головне – обов’язково радитися з громадою

антиКорупцІйна 
ГромаДсьКа еКспертиза 
як засіб запобігання корупції

 Голова антикорупційного комітету Громадської ради 
при кмда, адвокат роман хорольський

 Голова комітету з питань громадської експертизи та контролю за виконанням 
рішень влади микола Гончаренко обговорює проблеми медичного забезпечення 
ветеранів-афганців 
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  осоБистість

відомий плавець, Чемпіон Європи та світу, Срібний 
призер Олімпійських ігор Денис СИЛАНТЬЄВ не 

лише пропагує спорт та є завзятим поборником здо-
рового способу життя. Останнім часом він відомий в 
Україні своєю активною благодійною діяльністю. 

У нинішньому складі Громадської Ради при КМДА 
заслужений майстер спорту Д. Силантьєв, обраний За-
ступником Голови, опікується соціальними питаннями, 
розвитком спорту та охороною здоров’я. 

Він відповів на питання для читачів нашого видання.

найБільша і найскладніша перемоГа −  
це перемоГа над самим соБою

− Денисе, у Вас ціла колекція звань і нагород. Які з Ваших 
спортивних перемог виявилися найскладнішими?

− Важче за все мені дісталося друге місце на Олімпій-
ських іграх у Сіднеї. Я чудово розумів, що такий шанс 
може бути лише один раз у житті і приклав усіх зусиль, 
щоб виграти Олімпіаду. Тому, коли я завершив заплив 
своєї дистанції, не відразу зміг вийти з басейну − я так 
втомився, як не втомлювався ніколи у житті. Після цього 
я можу сміливо говорити, що зробив усе, що міг, і віддав 
усі сили заради перемоги. А якщо говорити більш узагаль-
нено, то найбільша і найскладніша перемога − це перемо-
га над самим собою. Я маю на увазі щоденні тренування, 
під час яких мені доводилося максимально викладатися, 
щоб на змаганнях я міг вигравати. Мої тренування почи-
налися о 7-ій, а то й о 6-ій ранку. І так тривало не місяць, 
не рік, а кілька десятиліть. Саме цю перемогу я вважаю 

найскладнішою.   
− Ви − перший чемпіон світу з плавання у незалежній 

Україні. Який із Ваших рекордів і досі в нашій країні не по-
битий?

− За свою спортивну кар’єру я встановив чимало ре-
кордів України, якщо не помиляюся − 37. Один з них і 
досі не побитий − це 200 м «батерфляєм». Я його вста-
новив 11 років тому. З одного боку, хочеться, щоб він 
протримався довше, а з іншого − щоб наші спортсмени 
встановлювали якомога більше рекордів, і не тільки в 
масштабах України.

− Вас часто називають «Містер Батерфляй». Не прига-
даєте, від кого вперше це вийшло?

− Я не можу сказати, хто це зробив першим, але 
пам’ятаю, що так мене назвали журналісти після того, 
як я виграв перший Кубок світу у 1996 році. Мені по-
казали статтю, в якій було написано, що «…україн-
ський містер Батерфляй виграв Кубок світу з плаван-
ня у номінації батерфляй». Після цього таку назву 
журналісти використовують досить часто. Насправді 
це мені подобається, і я навіть проводив перший між-
народний турнір під назвою «Містер Батерфляй».

− Чи легко відкрилися для Вас двері у великий спорт? 
− У спорт мене привели батьки у 6 років, коли я був 

ще у дитячому садочку − за рекомендацією лікарів. 
Мама домовилася, щоб мене взяли у переповнену гру-
пу, де я навчився плавати останнім. Але простим оздо-
ровленням ця справа не закінчилася, і я з першого кла-
су пішов у спецклас зі спортивним ухилом. Протягом 

кількох років моя бабуся водила мене на тренування 
кожного дня, і якби не її наполегливість, то я б ніколи 
не лишився у плаванні. Тільки після того, як я поба-
чив, що можу перемагати, мені самому захотілося цим 
займатися, і я затримався у спорті на 25 років.

для наших спортсменів слова «честь країни» −  
не пустий звук

− Участь в Олімпійських іграх − мрія кожного спортсме-
на. Скільки їх було на Вашому рахунку?

− Я брав участь у чотирьох Олімпіадах, і кожна з 
них була для мене особливою. Мої перші Олімпійські 
ігри проходили в Америці, в Атланті, у 1996-му році. 
Я зразу ж потрапив другим у фінальний заплив. Але 
настільки нервувався, що, маючи можливість виграти 
призове місце ще тоді, у підсумку був лише шостим. 
Після цього я ніколи не дозволяв своїм емоціям зава-
жати виступам на змаганнях. Навіть навпаки, всіляко 
намагався налаштуватися на перемогу. 

Друга «моя» Олімпіада проходила в Австралії у м. 
Сіднеї. Там я намагався показати все, на що здатен, і 
виграв срібло. Я був і задоволений, і засмучений: дру-
ге місце на Олімпіаді − це дуже добре, але ж я їхав за 
перемогою! 

Хоча саме мені випала честь нести прапор України 
на Олімпіаді в Афінах у 2004 році, але після виступу я 
почав думати про завершення спортивної кар’єри, щоб 
зайнятися чимось іншим. На жаль, я не зміг реалізу-
вати все, що хотів, і тому засумнівався у собі і своїх 
силах. Але моя дружина Інна мене дуже підтримувала 
у цей період, і не дозволила мені піти з опущеною голо-
вою. Завдяки їй я ще чотири роки був у великому спор-
ті, зміг повернути собі титул кращого плавця Європи 

і одного з найкращих у світі, і поїхав на свою останню 
− четверту − Олімпіаду у Пекін. Після цього я вже зі 
спокійною душею оголосив про завершення спортив-
ної кар’єри.

 − Як Ви думаєте, який основний стимул для перемоги – 
фінансова винагорода чи можливість підняти престиж 
своєї країни?

− Ви знаєте, для спортсмена слова «честь країни» − 
не пустий звук, тому що саме завдяки нашим спортс-
менам нас знають з позитивного боку, нас поважають, 
і з нами рахуються, принаймні у спортивному світі. У 
більшості видів спорту спортсмени не заробляють ве-
ликих грошей, часто цих коштів вистачає лише на за-
безпечення нормальних умов для тренувань і виступів 
на змаганнях. Тому головний стимул у перемозі нашо-
го спортсмена − довести всьому світу, що українці мо-
жуть бути кращими.

− Пане Денисе, нам відомо, що, окрім спортивних звитяг, 
Ви проявили себе і в науці.

− За час своєї спортивної кар’єри я встиг закінчи-
ти Запорізький державний університет, отримав сту-
пінь кандидата педагогічних наук. У своїй дисертації 
я доводив, як заняття плаванням впливають на по-
кращення здоров’я дітей з вадами зору і виправлення 
вторинних дефектів. Після того, як відійшов від ве-
ликого спорту, я повернувся до цієї теми і здійснив 
кілька проектів, спрямованих на оздоровлення діток 
з вадами зору.

− Ви стали ініціатором і організатором «Дня Ч» − непе-
ресічної події для Києва. Як виникла ідея наймасовішої за-
рядки, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса?

− Ідея народилася з необхідності показати людям, 
що, об’єднавшись навколо однієї вірно поставленої 

Денис силантьЄв: 
якби не наполегливість бабусі, то я б ніколи не лишився у плаванні.
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  осоБистість

для зміцнення здоров’я людини 
немає жодної повноцінної аль-

тернативи фізичній активності − пе-
реконані члени Комітету з питань 
розвитку спорту та спортивної інф-
раструктури, звертаючи увагу місь-
кої влади на  необхідність втілювати 
ініціативи, котрі б дали змогу кия-
нам підтримувати своє здоров’я та 
фізичну форму. Адже самі мешканці 
столиці визнають, що серед найбільш 
актуальних проблем, які перешкод-
жають Києву називатися комфорт-
ним містом, є відсутність належних 
умов для активного відпочинку у 
парках та скверах.

Тому, перш за все, у спортив-
ному Комітеті Громадської Ради 
пропонують організувати у зонах 
відпочинку киян пункти прокату 
спортивного спорядження. Такої 
послуги явно не вистачає городя-
нам, адже прокат зустрічається в 
основному лише на ковзанках. З 
огляду на це, доцільно застосувати 
більш сучасний підхід і у парках з 
пересіченою місцевістю. Тобто там, 
де є гірки, влаштовувати прокат 
зимового інвентаря − сноубордів, 
гірських лиж, санок, а у звичайних 
садово-скверових зонах та парках 
пропонувати спорядження для літ-
ніх видів спорту – м’ячі, ракетки 
для бадмінтону, ролики, лижороле-
ри, самокати, скейти, велосипеди. 
Варто також запропонувати кия-
нам та гостям міста скористатися 
послугами інструкторів для дітей 
та дорослих. 

Ще одна пропозиція Громадської 
Ради полягає в облаштуванні у пар-
ках Києва спеціальних «доріжок 
здоров’я» – теренкурів, та розвиток 
велосипедного руху, що  допоможе 
киянам підтримувати хорошу фі-

зичну форму. 
Окрема програма Громадської 

ради − повернути практику прове-
дення у школах фіззарядки та фіз-
культ-хвилинок між уроками.

Як зазначає Заступник Голови 
Громадської ради Денис Силан-
тьєв, сучасний школяр не виконує 
і п’ятої частини вимог рухового 
режиму. Тобто, двох-трьох уроків 
фізкультури на тиждень вочевидь 
недостатньо, і таке становище нега-
тивно позначається на розвитку та 
здоров’ї дітей.

Пропозиція про запровадження 
у школах фіззарядки не потребує 
додаткових фінансових затрат. Фа-
хівцями у галузі фізіології та гігіє-
ни розроблені комплекси вправ для 

дітей різних вікових категорій, які 
певною мірою нівелюють шкоду 
від  їхнього малорухливого способу 
життя. 

До того ж, фізкульт-хвилин-
ки проводяться у веселій ігровій 
формі. Діти з великим задово-
ленням виконують і засвоюють ці 
вправи, і не виключено, що будуть 
ними користуватися і в доросло-
му − часто також малорухливо-
му − житті.

Наразі спортивний актив Громад-
ської ради спільно з Департаментом 
освіти і науки КМДА проводить 
комплекс організаційних заходів 
з реалізації даної ініціативи, що 
сприятиме зміцненню здоров’я під-
ростаючого покоління. 

ГромаДсьКІсть 
ДолучаЄться до створення 
інфраструктури активного відпочинку

мети, можна досягти перемоги, що спорт і здоровий 
спосіб життя − це важливі складові успішної людини. 
Другий бік цієї ідеї − це потреба продемонструвати чи-
новникам, що люди хочуть займатися спортом і бути 
здоровими. Ми переконані, що влада не повинна ігно-
рувати бажання тисяч людей, а навпаки − створити у 
районах міста всі умови для заняття людей масовим 
спортом. І це підтвердили 15 тисяч киян, що вийшли 
на Оболонську набережну, щоб разом зробити ранкову 
зарядку.

після олімпійських іГор відчуття відповідальності 
залишається з тоБою назавжди

− Не зважаючи на складну ситуацію навколо розвитку 
спорту, є ініціативні люди, які його підтримують. Чима-
ло в цьому плані робить і Фонд підтримки молодіжного та 

олімпійського плавання, який Ви очолюєте. Наскільки гро-
мадська ініціатива є впливовою у цій галузі? 

− Своєю громадською діяльністю я формую попит 
на спорт. Мої проекти показують, що люди прагнуть 
займатися спортом, хочуть бути освіченими і жити у 
безпеці. Адже там, де розвивається спорт і спортивна 
інфраструктура, зменшується підліткова злочинність, 
а на сьогодні це дуже важлива проблема в Україні. 
Діти, в основному, належать самі собі, вони проводять 
багато часу у дворах і під’їздах. І моє завдання − зроби-
ти так, щоб підростаюче покоління могло відвідувати 
спортивні секції, бути здоровим і активним у житті. 
Для цього й існують такі проекти, як «Клуб дитячо-
го плавання», де ми безкоштовно навчаємо дітей, і в 
першу чергу − з малозабезпечених сімей, фестиваль 
дитячої творчості «Батерфляй», Олімпійські уроки у 
школах, видання просвітницьких книг і багато іншого.  

− Ви берете активну участь у багатьох важливих бла-
годійних заходах. Що Вас мотивує до активної громадської 
позиції?

− Як спортсмен, який 25 років присвятив прослав-
ленню своєї країни на світовому рівні, я всім серцем 
вболіваю за її долю, теперішнє та майбутнє. Після того, 
як несеш прапор країни на Олімпійських іграх та ви-
ступаєш обличчям країни, відчуття відповідальності 
залишається з тобою назавжди. Тому, коли мені запро-
понували подати документи, щоб взяти участь в уста-
новчих зборах до Громадської ради Києва, я залюбки 
погодився, тому що це реальна можливість впливати 
на управління містом та налагоджувати взаємодію між 
міською владою і киянами.

Я багато їздив по світу, виступаючи на змаганнях, 
і бачив, як живуть люди в інших країнах. Я бачив, як 
вони намагаються допомагати один одному у складних 
ситуаціях. І як би мені не було добре за кордоном, але 
мене завжди тягнуло додому. Приїжджаючи в Україну, 
я бачив, як важко людям впоратися зі своїми проблема-
ми. Тому, закінчивши спортивну кар’єру, я прийняв рі-
шення направити весь мій авторитет, який я заслужив 
роками, прославляючи Україну, на те, щоб допомагати 
людям зробити правильний вибір: бути здоровими та 
успішними. І коли я бачу позитивні емоції, щасливі очі 
людей в результаті реалізації наших проектів, то розу-
мію, що роблю дуже важливу і дуже потрібну справу в 
нашій країні. Хоча, і нелегку...   

теренкур (лікувальна ходьба) - одна з форм лфк, яка здійс-

нюється шляхом природного виконання фізичної вправи (ходьби 

по певному маршруту). проводиться теренкур у природних  умо-

вах, на свіжому повітрі, що сприяє загартовуванню, підвищенню 

фізичної витривалості, нормалізації психоемоційної діяльності. 

перший теренкур був розмічений німецьким лікарем  

м.й. ертелем у 1885 р. ертель вимагав, щоб лікування ходьбою 

було строго дозованим у протяжності маршруту, темпі і ритмі 

руху, з урахуванням кута підйому маршруту. клінічна практика 

показала, що метод більш ефективний при функціональних 

захворюваннях серцево-судинної системи. в інших випадках 

лікування за методом ертеля вимагає суворого лікарського 

контролю.

 віце-президент «київської міської незалежної федерації роликового спорту всіх видів та напрямків»  
сергій тимофеєв (по центру) - активний учасник спортивного життя столиці

 д. силантьєв відзначає найактивніших учасників 
спортивних змагань



столиця України повинна бути взір-
цем у вирішенні питань охорони 

здоров’я − цього принципу дотриму-
ються у Громадській Раді при КМДА, а 
тому у її структурі виділили окремий 
Комітет, який очолює Ольга Горбу-
нова − член правління ВГО «Жінки 
Батьківщини», лікар акушер-гінеколог 
Вищої категорії, доцент кафедри аку-
шерства, гінекології та перинатології 
Національної медичної академії після-
дипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Попередити хворобу завжди прості-
ше, ніж лікувати її наслідки. Тому, аби 
привернути увагу киян до необхідності 
більш уважно ставитися до свого здо-
ров’я, було виготовлено та безкоштов-
но розміщено у лікувально-профілак-
тичних закладах Києва 83 санбюлетені. 
Невід’ємною частиною акції був вале-
ологічний лекторій. Кураторство над 
даним проектом здійснював Заступник 
Голови Комітету, Голова Правління 

Асоціації замовників і виробників со-
ціальної реклами в Україні Ігор Бабій.

Однією з найбільш підступних хво-
роб сучасності є цукровий діабет. 
Кількість хворих на цей недуг у нашій 
країні перевищує 1 млн. 226 тис. осіб, 
при цьому імунозалежними є близько 
190 тис., з них понад 7,5 тис. − діти. 
Життєвою необхідністю для кожно-
го хворого на цукровий діабет є кон-
троль рівня цукру в крові. Спеціалісти 
радять регулярно перевіряти рівень 
цукру і тим громадянам, хто не відчу-
ває проблем зі здоров’ям. З огляду на 
це, члени Громадської Ради активно 
долучилися до проведення соціальних 
акцій з даної тематики, зокрема «Змі-
нюємо діабет разом» та «Майстерня 
здоров’я». В результаті скринінгового 
обстеження було виявлено, що 11-18% 
із загального числа діагностованих 
мають ризик виникнення цукрового 
діабету, що вкотре підтвердило необ-

хідність ранньої діагностики.
Крім того, Комітет з питань охоро-

ни здоров’я долучився до організації 
та проведення «Дня здорового серця» 
та «Дня боротьби з гіпертонією», під 
час яких киянам була надана можли-
вість пройти безкоштовне експрес-об-
стеження та отримати консультації 
вузьких спеціалістів. Особлива увага 
при цьому була приділена особам, що 
старші 60-ти років. 

На виконання положень Постанови 
Кабінету Міністрів України № 996 від 
03 листопада 2010 р. «Про забезпе-
чення участі громадськості у форму-
ванні та реалізації державної політи-
ки», члени Комітету з питань охорони 
здоров’я провели громадський моні-
торинг роботи амбулаторно-поліклі-
нічних закладів Шевченківського ра-
йону міста Києва за минулий рік. До 
уваги киян наводимо Витяги зі звіту 
Комітету (стор. 28-29). 

зДоров’я Киян - 
запорука гармонійного розвитку столиці

 Голова комітету з питань охорони здоров’я
 ольга ГорБунова

  кияни проявили живий інтерес до соціальної акції «майстерня здоров’я»

 активіст комітету з питань охорони здоров’я  ігор БаБій (третій справа) - ініціатор багатьох соціальних проектів

 комітет з питань охорони здоров’я    комітет з питань сталоГо розвитк у міста

серГІй леваДа: 

Якщо ми хочемо залишити нашим онукам 
світ, придатний для життя, то проблеми 
бідності і деградації довкілля необхідно 
вирІшувати просто зараз

що таке сталий розвиток с успільства?
У 1992-му році у Ріо-де-Жа-

нейро (Бразилія) відбулася Кон-
ференція ООН з навколишнього 
середовища і сталого розвитку, 
на якій розглядалися пробле-
ми майбутнього планети Земля. 
Конференція стала однією з най-
важливіших подій людства у ХХ 
столітті. Її рішенням було затвер-
джено «Порядок денний на ХХІ 
століття».

Цей програмний документ по-
ставив для всіх країн світу го-
ловну мету на майбутнє − просу-
вання шляхом сталого розвитку 
суспільства, за якого задово-
лення потреб теперішніх поко-
лінь не має ставити під загрозу 
можливості майбутніх поколінь 
задовольняти свої потреби.

Сталий розвиток є узгоджен-
ням між економічним та соціаль-
ним розвитком суспільства і збе-
реженням довкілля.

що таке «ріо+20»?
У 2012 році у Ріо-де-Жанейро 

пройшла 20-та ювілейна конфе-
ренція ООН, яка дала можли-
вість світовим лідерам, разом 
з тисячами представників гро-

мадськості, обговорити те, що 
ми можемо робити на місцевому 
рівні для забезпечення нашого 
спільного глобального майбут-
нього.

Конференція затвердила під-
сумковий документ «Майбутнє, 
якого ми хочемо» − це сучасна, 
найбільш поширена концепція 
взаємодії суспільства і природи, 
якою зараз керуються передові 
країни світу. 

Громадською радою при КМДА 
у ІІ-му півріччі 2013  року буде 
проведено громадську експертизу 
виконання «Стратегії розвитку м. 
Києва до 2025 р.», згідно індикато-
рів сталого розвитку суспільства.

Ми запрошуємо усіх бажаючих 
киян долучитися до спільного 
проведення зазначеної роботи.

індикатори  
сталоГо розвитку:

соціальні індикатори:
l середня тривалість життя,
l співвідношення середньої і міні-
мальної заробітної плати,
l чисельність населення, яке прожи-
ває в екологічно небезпечних умовах,
l темпи росту зайнятості населення,
l зниження дитячої смертності,
l доступ до послуг у сфері санітарії.

економічні індикатори:
l темпи росту внутрішнього валово-
го прибутку на одного жителя,
l зміна характеру особистого спожи-
вання продуктів харчування,
l використання природних ресурсів 
одним жителем.

еколоГічні індикатори:
l споживання водних ресурсів, у т.ч. 
чистої питної води,
l площа природних рекреаційних 
зон,
l обсяг шкідливих викидів в атмос-
феру,
l обсяг побутових відходів та 
стічних вод,
l обсяг природних відходів.

індекси людськоГо розвитку:
l довге та здорове життя,
l здобуття освіти,
l доступ до засобів, які забезпечу-
ють гідний і якісний життєвий рівень.

 Голова комітету з питань сталого розвитку 
міста сергій левада
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П-ка №3 – поліклініка №3, 

вул. Рижська, 1

П-ка №4 – поліклініка №4, 

вул. Зоологічна, 3

П-ка №5 – поліклініка №5, 

вул.Щербакова,70.

ЦДП – Центральна дитяча 

поліклініка, Шевченківсько-

го р-ну, м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, 2/4

* ЦРП – Центральна районна 

поліклініка Шевченківського 

р-ну, вул. Саксаганського, 100

П-ка №1 – поліклініка №1, 

вул. Б. Хмельницького, 37

П-ка №2 – поліклініка №2, 

вул. Пимоненка, 10

ДП №1 – дитяча поліклініка №1, вул. Володимирська, 43
ДП №2 – дитяча поліклініка №2, вул. Б. Хмельницького, 46
ДП №3 – дитяча поліклініка №3, вул. Ольжича, 16
ДП №4 – дитяча поліклініка №4, вул. Білоруська, 11-Б
ДП №5 – дитяча поліклініка №5, вул. Салютна, 23

Результати громадського моніторингу роботи 

амбулаторно-поліклінічних закладів Шевченківського 

району міста Києва
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комітет з соціальних та економіч-
них питань Громадської Ради при 

КМДА проводить системну роботу 
щодо виявлення проблем, які стоять 
на заваді вирішення важливих пи-
тань соціально-економічного розвит-
ку сто ли ці України.

За словами Голови Комітету В’ячес-
лава Биковця − першого віце-прези-
дента, генерального директора Спілки 
підприємців малих, середніх і привати-
зованих підприємств України – остан-
нім часом проведено низку зустрічей з 
керівництвом профільних департамен-
тів та управлінь виконавчого органу 
Київради щодо налагодження співпра-
ці. При цьому окрема, особлива увага 
приділена забезпеченню повноцінної 
соціалізації людей з інвалідністю.

− Одразу після формування нашого 
Комітету ми організували ряд зустрі-
чей представників громадських орга-
нізацій з керівництвом відповідних 
структурних підрозділів КМДА. Зо-
крема, обговорили проблеми, з якими 
сьогодні доводиться зіштовхуватися 
людям з особливими потребами, що 
проживають у столиці. Також Комітет 
активно долучився до участі у заходах 
з нагоди відзначення 95-ї річниці з дня 
створення Червоного Хреста України 
та з нагоди річниці Чорнобильської ка-

тастрофи, − повідомляє В.Биковець.
Протягом липня – серпня 2013 року 

Комітетом проведено громадську екс-
пертизу стану реформування системи 
надання адміністративних послуг на 
виконання вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги» в м. Києві.

Так, реформування системи адміні-
стративних послуг, у тому числі доз-
вільної системи, є однією зі складових 
Програми економічних реформ, що ре-
алізується в Україні, та тісно пов’язано 
з питаннями дерегуляції господарської 
діяльності. 

Сьогодні у Києві відкрито Міський 
дозвільний центр та 10 районних цен-
трів надання адміністративних послуг, 
які оснащені новим обладнанням і су-
часними електронними системами. 
В  центрах запроваджено  електронну 
чергу, електронний документообіг, об-
лаштовано робочі місця для обслуго-
вування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, зручні зали очікуван-
ня, в яких встановлені кіоски з інфор-
мацією щодо отримання документів 
дозвільного характеру та адміністра-
тивних послуг. На рівні районів нада-
ється 70 адміністративних послуг та на 
рівні міста − 102.

Створено веб-портал адміністратив-
них послуг у місті Києві, який забезпе-

чує відвідувачів повною, актуальною 
та достовірною інформацією щодо 
надання адміністративних послуг в м. 
Києві та видачі документів дозвільного 
характеру, процедур отримання, необ-
хідних переліків документів, бланків 
заяв.

Разом з тим, на сьогодні існують 
проблемні питання щодо функціону-
вання центрів надання адміністратив-
них послуг, розв’язання яких потребує 
вирішення на загальнодержавному 
рівні.

Перш за все, до цього часу не при-
йнято Закон України «Про затверджен-
ня Переліку адміністративних послуг» 
(ст. 5 п. 2 Закону України «Про адміні-
стративні послуги»).

Не прийнято Постанову Кабінету 
Міністрів України «Про затверджен-
ня Переліку адміністративних послуг, 
які надаються через центри надання 
адміністративних послуг», який має 
включати адміністративні послуги 
органів виконавчої влади (ст. 12 п. 7 
Закону України «Про адміністративні 
послуги»).

Крім того, не приведені у відповід-
ність до вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги» норматив-
но-правові акти, які регулюють надан-
ня адміністративних послуг.

Не зважаючи на загальнодержавні 
проблеми, Комітет з соціального та 
економічного розвитку Громадської 
ради при КМДА продовжує постійни-
діалог з місцевою владою щодо вдо-
сконалення надання адміністративних 
послуг на рівні столиці.

Надання адміністративних  послуг  
у столиці потрібно вивести на якісно 
новий рІвень

 Голова комітету з соціальних та економічних питань 
в’ячеслав Биковець

 в. Биковець бере участь у роботі круглого  столу 
щодо проблем підприємців

книжкові ярмарки повинні стати для 
києва нормою

Київ повинен залишатися культур-
но-освітньою столицею України, і завдан-
ня громади − не допустити її руйнації. У 
цьому переконаний Голова Комітету з 
освітньо-гуманітарних та молодіжних 
питань Громадської Ради при КМДА, ві-
домий письменник, видавець Віталій Ка-
пранов.

Зокрема, у Комітеті збентежені резуль-
татами нещодавніх соціологічних опи-
тувань, згідно з якими більше половини 
українців не читають книг. Крім того, за 

словами самого Віталія Капранова, за ми-
нулий рік наклади україномовних кни-
жок значно скоротилися, що не може не 
турбувати. 

Тому одним і завдань роботи гумані-
тарного Комітету є сприяння вільному 
доступу до книг як киян, так і гостей сто-
лиці.

− Сьогодні у нашому місті практично 
відсутні книгарні. Як один із шляхів ви-
рішення цієї проблеми, ми пропонуємо 
міській владі запровадити ярмаркову 
книготоргівлю, − зазначає Віталій Капра-
нов. – Адже практично кожні вихідні у 
Києві в різних районах міста проходять 
сільськогосподарські ярмарки, а тому за 
таким же принципом можна стимулюва-
ти і літературу. 

Крім того, як відзначає Віталій Капра-
нов, члени Громадської Ради відстежу-
ють процес реорганізації комунальних 
кінотеатрів, які, згідно рішення Київради, 
повинні об’єднатися у єдине КП «Київкі-
нофільм». 

Як відомо, довкола даного питання 
виникло чимало суперечностей. А  тому 
гуманітарний комітет спільно з антико-
рупційним комітетом Громадської Ради 
підготували та направили ряд запитів з 
метою сприяння прозорості реорганіза-
ції кінотеатрів та недопущення прихова-
ної приватизації комунального майна. 

 

оздоровлення учнів − переможців 
всеукраїнських олімпіад  

У Плані спільних дій КМДА, Громадян-
ського форуму Києва та Громадської ради 
закцентовано увагу на заохочення учнів, 
які прагнуть до відмінних знань та стали 
переможцями предметних олімпіад.

Члени гуманітарного Комітету прове-
ли громадську експертизу ефективності 
реалізації міської Програми оздоров-
лення та відпочинку дітей  м. Києва на 
2010-2013  рр., затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 15.07.2010 р. 
№ 1272/4710, наказу Департаменту осві-
ти і науки, молоді та спорту КМДА від 
16.04.2013 р. № 316 «Про організацію літ-
нього оздоровлення та відпочинку дітей 
та молоді міста Києва у 2013 році».

Так, з метою організації відпочинку, 
оздоровлення і навчання талановитих та 
обдарованих дітей з 23 червня по 10 лип-
ня 2013 року 100 учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Києва, перемож-
ців і призерів Всеукраїнських предмет-
них олімпіад 2013 року, оздоровлено у 
відповідному дитячому закладі «Весел-
ка» м. Скадовська Херсонської області. Їх 
супроводжували педагогічні працівни-
ки ЗНЗ столиці та методисти Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Ки-
ївського університету імені Бориса Грін-
ченка.           

Для юних киян на березі Чорного моря 
були організовані різноманітні конкурси, 
вікторини, спортивні та інтелектуальні 
змагання, екскурсії до заповідника Аска-
нія-Нова та острова Джарилгач, поїздки 
у відкрите море, у смт Лазурне та до йо-
до-бромистого гейзера. 

Гуманітарний Комітет Громадської 
ради при КМДА і надалі буде проводити 
заходи щодо підтримки талановитої мо-
лоді нашої столиці.

 михайло войцехівський, директор інституту 
післядипломної педагогічної освіти київського 
університету імені Бориса Грінченка

 директор Будинку творчості «вітряні гори» подільського району м. києва, художній керівник ансамблю 
«зернятко» раїса заклецька (у центрі) серед вихованців

 Голова комітету з освітньо-гуманітарних та 
молодіжних питань Громадської ради при кмда, 
відомий письменник, видавець віталій капранов

У розвитку культури та освіти важлива 
взаЄмоДІя влаДи  
з ГромаДсьКІстю



Галицька столиця – славне місто Лева − приймала столичних 
громадських лідерів на початку липня. Основна мета візиту 

членів Громадської Ради та депутатів Київської міської ради, 
який відбувся за сприяння Голови КМДА О. Попова, полягала 
в обміні досвідом у питаннях взаємодії влади та громадськості. 
Адже Львів славиться не лише своєю історією та архітектурною 
красою, а й активною участю територіальної громади в управ-
лінні містом. 

Безумовно, однією із змістовних сторінок поїздки стала 
зустріч з мером Львова – Андрієм Садовим. Він розповів 
гостям про свої секрети успішного управління містом та 
відкритість влади, яку львівський міський голова демон-
струє власним прикладом. 

В цілому, досвід Львова показово довів необхідність 
посилення міжрегіональної співпраці, додав учасникам 
поїздки поштовху до втілення нових проектів на теренах 
рідного Києва.

 розвиток міста
l Львів’яни комплексно підійшли до візуалізації сво-

го бренду. Львів − відкрите для світу, дружнє до людей мі-
сто. Зберігаючи неповторну понад 750-річну європейську 
спадщину, місто є твердинею українських національних 
та духовних цінностей. Львів − сучасний і динамічний, 
тут престижно і весело вчитися, культурно розвиватись, 
займатися спортом, творити і любити…

ГромаДсьКа раДа:  

у розвитку місцевої демократії цікавий досвід Львова 

l Ця місія ефективно втілюється у комплексній Стра-
тегії розвитку Львова до 2025 року. Жителі міста беруть 
активну участь у контролі за реалізацією положень Стра-
тегії, і це є одна з гарантій, чому документ не лишився де-
кларацією.
l З метою створення комфортних умов проживання для 

мешканців центральної частини міста та одночасного збере-
ження безцінних пам’яток історії та культури, а також досяг-
нення самоідентифікації львів’ян з історичною культурною 
спадщиною розроблена і прийнята Інтегрована концепція 
розвитку центральної частини Львова. Документ орієнтуєть-
ся головним чином на межі, визначені ареалом культурної 
спадщини ЮНЕСКО. Так як концепція описує всі важливі 
заходи і проекти з розвитку історичного центру міста на на-
ступні 10 років, то вона робить зрозумілими і прозорими для 
мешканців міста комунальні та приватні плани й проекти.
l Для власників та орендарів нерухомості в історич-

них будівлях створений Довідник облаштування міста − 
вичерпний звід правил поведінки в історичному серед-
овищі. Його важливою складовою є рекомендації щодо 
правильного поводження з будівлею при її ремонті.
l У місті розроблено цілий комплекс візуальних ма-

теріалів і технічних характеристик того, як повинні ви-
глядати рекламні вивіски на львівських фасадах – при 
збереженні інформативності, результати впровадження 
вражають своєю естетичністю.
l Міська влада проводить щорічний комплексний мо-

ніторинг якості життя у Львові, результати якого широко 
оприлюднюються.

взаємодія влади і Громадськості
l Практично кожне рішення міська влада публічно 
обговорює з городянами у формі громадських слухань. 
Такі публічні обговорення проводяться майже щотиж-
ня, і до них може долучитися кожен бажаючий. Се-
редня кількість учасників таких слухань − 300-400 осіб. 

У міськраді для цього навіть створено окремий підроз-
діл − відділ громадського партнерства.
l Надзвичайно високі вимоги до кваліфікації кадрів, 
що працюють в апараті міськвиконкому, приведені у 
відповідність до міжнародних стандартів ISO.
l У мерії запроваджено системне визначення ефек-
тивності працівників апарату. Керівники структурних 
підрозділів не тільки звітують львів’янам про результа-
ти своєї роботи за рік, але й на початку кожного року 
публічно презентують плани та стратегічні пріоритети 
кожного підрозділу.
l Відповідальний підхід до кадрів апарату міськради 
втілюється і через стажування для кращих студентів 
Львівських ВУЗів, які потім приймаються на роботу на 
конкурсній основі. Тож середній вік працівників Львів-
ської мерії становить 26 років. Вони професійні, енер-
гійні і дуже привітні до людей − у чому кияни наочно 
переконалися… 
l Вхід до будівлі мерії − вільний. І жодного охоронця 
чи міліціонера!

 міський Голова львова а. садовий люб’язно запросив Громадську раду  
на ранкову каву

 для членів Громадської ради при кмда  олега мацюка та  андріяна паламарчука 
поїздка у місто, в якому народилися, була особливою

 Гості з києва під час екскурсії до музею-аптеки 

 київська делегація у сесійній залі львівської міської ради

  розширення Горизонтів співпраці  розширення Горизонтів співпраці   
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питання,  
які будуть виноситися на 

найближчі засідання Громадської 
ради при КмДа, згідно звернень 

громадян до Кбу «Контактний 
центр м. Києва»

розпоДІл топ-10 
звернень до Кбу «Контактний центр м. Києва» з питань благоустрою 

столиці за період з 01.01.13 по 04.09.13 р.

Демократія - не стільки спосіб правління, скільки 
спосіб обмежити уряд, щоб він не заважав розвитку 
в людині головних цінностей, які дають сім'я та 
віра.

Рональд Рейган

Відмінність державного діяча від політика в тому, 
що політик орієнтується на наступні вибори, а 
державний діяч - на наступне покоління.

Уїнстон Черчілль

Щоб допомогти людям бути хорошими громадянами, 
їм варто дати можливість проявляти свої права 
громадян і виконувати обов’язки громадян. 

Семюел Смайлс

Гідність держави залежить, у кінцевому підсумку, 
від гідності особистостей, що створили державу. 

Джон Стюарт Мілль

Спочатку вони тебе ігнорують, потім починають 
над тобою сміятися, потім починають на тебе 
нападати, потім ти стаєш переможцем. 

Махатма Ганді

Щоразу, коли людина відстоює ідеал, або своїм 
вчинком полегшує долю інших, або виступає проти 
несправедливості – вона породжує малесеньку 
хвильку надії, і, перетинаючись одна з одною, 
ці хвильки, що надходять від мільйонів окремих 
центрів завзяття і хоробрості, зливаються у потік, 
що здатен змести найміцніші стіни гноблення і 
протидії!

Роберт Кеннеді

ІнформацІя про ГромаДсьКІ раДи  
при районних у м.Києві державних адміністраціях 

район Голова телефон кількісний склад, чол.

Голосіївський Боярчук  
олександр миколайович 281-6638 19

дарницький чермак  
ігор іванович 564-6534 50

деснянський лопух  
Григорій олексійович 546-1054 27

дніпровський БоГдан  
Галина сергіївна 575-3094 80

оболонський пашкевич  
олександр миколайович 230-6068 17

печерський почтовий  
віталій семенович 253-7203 21

подільський Гоєнко  
тетяна іванівна 425-5027 19

святошинський іжицький  
михайло михалович 424-0258 33

солом’янський оніщенко  
дмитро миколайович 249-5447 48

шевченківський Горник  
світлана миколаївна  235-1061 33

Скарбниця мудрості

інформаційний бюлетень «вісник громадської ради при кмда»  
є інформаційно-презентаційним виданням, що готується оргкомітетом 
Громадської ради при виконавчому органі київської міської ради  
(київській міській державній адміністрації).
e-mail: gr.kmda@gmail.com,  
сайт: http://kievcity.gov.ua/content/41_gromadska-rada.html

розповсюджується безкоштовно.
над випуском працювали: м. Бурмака, л. Блінда, н. копилець.  
дизайн та верстка о. антоненко.
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