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БогдаБогданом Назаренкомном Назаренком

12 грудня 2018 року – ІІ 

Форум Громадських рад 

міста Києва 

«Велика Столиця-2019»

Боротьба за відновлення районних рад 

в столиці триває
Громадська рада при КМДА і Координаційний комітет громадських рад при 

місцевих органах влади  столиці долають колапс місцевого самоврядування

Децентралізація           

На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 29.11.2018 року від Громадської ради при виконавчому органі Київради 
(КМДА): Тарас Білінський – голова комітету з питань суспільних комунікацій, децентралізації, місцевого самоврядування 
та агломерації; Андрій Подзега – експерт з місцевого самоврядування, член комітету з питань суспільних комунікацій, 
децентралізації, місцевого самоврядування та агломерації ГР при КМДА
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З наступаючими святами – Новим роком і Різдвом Христовим!

Невмируща тема
За реаліями розвитку самоврядування в столиці України склалося 

так, що тема відновлення діяльності районних рад у місті Києві є од-
нією з невмирущих тем. Як хтось із експертів висловився, поновити 
діяльність райрад в столиці ті, від кого це залежить, хочуть так само, 
як бажають депутати у стінах Верховної Ради зняти з себе депутатську 
недоторканість.

Розвиток децентралізації в Києві перевтілився в детективну історію. 
Від верхів до низів, в більшості своїй, різні чиновники, представни-
ки різних політичних сил, депутати від різних фракцій і в парламенті, 
і в міськраді, кого не спитаєте – не перечать відновленню столичних 
райрад. Навпаки, бачать у цьому доцільність і необхідність. До того 
ж, по факту, юридично, райради в Києві уже поновлені. Адже на тре-
тій сесії сьомого скликання Київською міською радою 23 липня 2015 
року було прийняте рішення №787/1651: встановити, що управління 
районами в місті Києві здійснюється районними у місті Києві радами; 
утворити наступні столичні райради: Голосіївську, Дарницьку, Деснян-
ську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, 
Солом’янську, Шевченківську. Під цим рішенням є підпис мера Віталія 

Кличка. Є підпис міського голови і під додатком до цього рішення, в 
якому зазначені повноваження районних у місті Києві рад у межах і 
формах, визначених Конституцією і законами України. 

То ж в чому проблема? 
Чому в столиці, у трьохмільйонному місті, з величезними терито-

ріально-адміністративними районами, досі не функціонує децентра-
лізована, обрана жителями цих районів влада, а працює пряме пре-
зидентське правління через назначених напряму президентом голів 
районних державних адміністрацій в місті Києві?

 Так в тому і проблема, що де-юре райради в Києві є, а де-факто чо-
мусь уже не один рік знаходяться різні причини, щоб не назначати ви-
бори районних депутатів столиці. 

Привид ротацій серед голів райдержадміністрацій
А початок наша детективна історія бере ще з часів Віктора Янукови-

ча-Леоніда Черновецького. 9 вересня 2010 року Київська міська рада 
своїм рішенням №7/4819 позбавила київську громаду права на участь 

Продовження  на 3 сторінці



Ми домовилися про зустріч з Бог-

даном Назаренком в день, коли у 

двох районах Києва проходили чер-

гові Тематичні секції ІІ-го Форуму гро-

мадських рад міста Києва «Велика 

столиця-2019». А саме в Подільсько-

му районі Голова комітету з питань 

міжнародних зав’язків Громадської 

ради при КМДА Тетяна Гойко і  Голо-

ва громадської ради при Подільській 

РДА Тарас Білінський проводили 

Тематичну секцію «Міжнародне спів-

робітництво міст-партнерів. Основні 

напрямки». А в Печерському районі 

міста Києва Голова Комітету з питань 

культури, охорони культурної спад-

щини Громадської ради при КМДА 

Костянтин Трофімчук і Голова гро-

мадської ради при Печерській РДА 

Артем Кузнєцов проводили Тема-

тичну секцію «Охорона культурної 

та історичної спадщини». Це були 

завершальні заходи з серії Тематич-

них секцій при всіх райдержадміні-

страціях в місті Києві, які проходи-

ли в листопаді-на початку грудня. І 

Богдан Станіславович прийшов на 

інтерв’ю під відповідними вражен-

нями, які надихають.

–Богдане Станіславовичу, за Ва-
шої, так би мовити, каденції на по-
сту голови Громадської ради при ви-
конавчому органі Київської міської 
ради (КМДА) – це уже другий Форум 
громадських рад міста. Перший про-
ходив на початку роботи новоство-
реної Громадської ради при КМДА на 
2017-2019 рр. І йому передували Фо-
руми громадських рад при РДА міста 
Києва, які, зі стороннього погляду, 
мали зовсім інші цілі, ніж цьогорічні 
Тематичні секції. Тоді були заходи 
для налагодження автоматизації і 
синхронізації громадської роботи, а 
тепер? І звідки виникла сама ідея «Ве-
ликої Столиці»?

– Я спробую розповісти, як все по-
чиналось. Коли ми балотувались, по-
давали документи для цього скли-
кання Громадської ради при КМДА на 
2017-2019 рр., то вирішили об’єднатись 
(я був тоді головою громадської ради 
при Дарницькій райдержадміністрації) 
з іншими головами громадських рад і 
пішли на вибори єдиним фронтом. Ми 
об’єдналися з різними громадськими 
радами і різними громадськими органі-
заціями.Тобто ми йшли до Громадської 
ради, уже об’єднавшись. І створили таке 
об’єднання громадське, яке назвали 
«Велика Столиця». Ми для себе спро-
бували ще тоді визначити основні на-
прямки, чим би нам хотілося займатися 
в Громадській раді.

Попрацювавши більше пів року, ми 
провели Перший Форум громадських 
рад «Велика Столиця-2018». Як ви вірно 
підмітили, основним нашим завданням 
тоді було синхронізувати роботу всіх 
громадських рад міста Києва при РДА і 
при КМДА, щоб правильно побудувати 
плани роботи і основний план Громад-
ської ради при КМДА на 2018 рік. Ми 
провели по всіх районах форуми. За-
прошували громадськість, хто з тих чи 
інших причин не потрапив до складу 
громадських рад. Створювали плат-
форму для залучення будь-яких ідей, 
ініціатив громадськості: будь ласка при-
ходьте до нас. Ми підключали активних 
громадян до багатьох напрямків робо-
ти. Провели, пам’ятаю, дуже потужний 
форум в Деснянському районі, в Дні-
провському районі (близько 200 чоло-
вік було). Сформували плани роботи на 
2018-й рік, і за ними по суті працювали.

Другий Форум ми проводимо, по-
кладаючись на відпрацьовані в райо-
нах Тематичні секції. Нам тепер уже не 
треба збирати інформацію про всі про-
блеми в районах, ми їх приблизно зна-
ємо, і на вирішення багатьох витратили 

досить багато часу, як на міському, так і 
на районному рівнях. Нині постає інше 
питання: обговорити різні проблеми на 
профільних Тематичних секціях. Зібра-
ти в першу чергу експертів, не важли-
во скільки людей приходить на секції, 
сто чи три всього, важливим є фаховий 
підхід, змістовна частина. Ми домови-
лись, що на базі кожної райдержадмі-
ністрації в період за місяць до міського 
форуму проведемо Тематичні секції. 
Відповідальності за їх проведення не-
суть керівники профільних комітетів 
при Громадській раді при КМДА і при-
ймаюча сторона – громадська рада при 
відповідній райдержадміністрації, які, 
акумулювавшись, погодивши тематику, 
проводять заходи з врахуванням про-
блемних питань і свого району, і всього 
міста. Ми дали можливість усім само-
стійно визначатися щодо тематичного 
напрямку. В Деснянському районі було 
вибрано тему «Розвиток транспортної 
інфраструктури міста Києва», в Голосі-
ївському – «Екологічні проблеми міста 
Києва та шляхи їх вирішення», в Шев-
ченківському – «Популяризація здоро-
вого способу життя серед мешканців 
міста Києва», в Дніпровському – «Стан 
житлово-комунального господарства 
міста Києва», в Святошинському – «Вирі-
шення соціальних та інших питань вете-
ранів та внутрішньо-переміщених осіб 
в місті Києві», в Солом’янському – «Здо-
бутки і труднощі проведення медичної 
реформи в місті Києві, в Дарницькому – 
«Розвиток мережі закладів освіти міста 
Києва», в Оболонському – «Громадські 
експертизи. Актуальність та методика 
їх проведення». Тематику сьогоднішніх 
двох секцій в Подільському і Печерсько-
му районах ми вже обговорювали на по-
чатку, коли розпочинали нашу розмову. 
Окрім цих тематичних секцій відбували-
ся упродовж місяця розширені засідан-
ня відповідних комітетів громадських 
рад, круглі столи – вони також всі завер-
шувалися відповідними пропозиціями 
до спільної резолюції. Всі пропозиції 
збираємо, аналізуємо, –  вони будуть 
викладені у вигляді таблиці. Резолюція 
формується по всіх районах: опис про-
блеми, пропозиції по вирішенню її, яке 
управлінське рішення потрібно при-
йняти для вирішення проблеми, хто 
має бути відповідальним від КМДА для 
вирішення питання і хто буде здійсню-
вати допомогу, соціальне партнерство, 
громадський моніторинг чи контроль з 
боку громадськості за діями влади щодо 
вирішення того чи іншого питання.

Ми не передбачали теми фінансового 
моніторингу програм, хоча по кожній 
програмі можемо відпрацювати меха-
нізм розгляду в тому числі фінансового 
питання.  

– Повернемося до Резолюції ми-
нулого І-го Форуму «Велика Столи-
ця-2018». На скільки вдалося чи ні 
розв’язати певні задачі, які були по-
ставлені ще тоді? Уже рік завершу-
ється. Наприклад, чи зуміли ви, як 
планувалося, створити на базі Гро-
мадської ради при КМДА системний 
громадський простір?

– На втілення цього питання ми ухва-
лили рішення Громадської ради  про за-
лучення експертів. Громадська рада при 
КМДА складається з 35 осіб. Бажаючих 
попасти в Громадську раду подали до-
кументи 600 чоловік, а було допущено 
500. В Установчих зборах взяли участь 
422 особи. Отже, щоб не замикатись, 
не робити замкнутим середовище, ми 
звернулись до всіх, і до тих, хто брав 
участь у процедурі обирання нашої 
Громадської ради, і до всіх бажаючих 
щось робити для міста: шановні, якщо 
у вас є проблемні питання чи бачення, 
як їх вирішувати, приходьте до кожного 
нашого комітету ради і ставайте експер-
тами. Експерт може брати участь у всіх 
засіданнях, ініціювати щось. Єдине, що 
він немає права голосу. Але на практиці 
ми не обмежували жодного експерта в 
праві висвітлення позиції. 

Уявіть собі, з 35 членів Громадської 
ради ми утворили 8 комітетів і 4 комі-
сії. Спочатку у нас було рішення, що 
кожен член Громадської ради має бути 

обов’язково лише в одному комітеті. По-
тім ми вийшли за ці рамки. Подивились, 
що життя багатогранне, що треба йти 
назустріч суспільству. І домовились, що 
слід внести зміни до регламенту робо-
ти Громадської ради, що одна людина 
може бути в будь-якій кількості коміте-
тів. Коли ми проводимо засідання ко-
мітетів, якісь тематичні заходи, круглі 
столи, то завжди обов’язково долуча-
ємо до роботи і експертів, і науковців, 
і представників влади, і представників 
громадськості. Досить часто на засідан-
нях чи якихось інших заходах присутні 
представники районних громадських 
рад чи галузевих профспілок. У нас з 
ними – домовленості про співпрацю. Ми 
абсолютно відкриті. Абсолютно чесні. 
Абсолютно прозорі. Є ініціатива? При-
ходьте і працюйте. Роботи багато.

– На  минулому форумі зазначало-
ся, що численні існуючі інструменти 
впливу громадян на місцеву владу 
не дають бажаних результатів, по-
трібні аналіз і вдосконалення.

– Я чесно хочу признатися, що нашій 
Громадській раді не вдалося віднайти 
якогось особливо результативного ме-
ханізму чи інструменту впливу громад-
ськості на владу. Громадські слухання, 
громадські обговорення, консультації з 
громадськістю часто носять фейковий 
характер. Влада звертається до гро-
мадськості: ану, як ви думаєте з цього 
приводу? Та не в залежності від того, 
що думає громадськість, влада все одно 
робить по своєму, як вважає за потріб-
не. Ми це побачили доволі яскраво на 
прикладі підвищення тарифів на про-
їзд в комунальному транспорті. Влада 
спитала в громадськості: а чи підтри-
муєте ви це підвищення ціни вартості 
проїзду?  В електронному голосуванні 
за проект рішення для розгляду на се-
сії Київради про підвищення тарифів 
на проїзд в громадському транспорті 4 
липня цього року, 90 відсотків громадян 
сказали, що не варто на стільки підніма-
ти ціну за проїзд. Аналогічну позицію з 
цього приводу висловила і Громадська 
рада при КМДА. Ми закликали  чинов-
ників профільних департаментів КМДА, 
структурних підрозділів КМДА, в першу 
чергу департаментів інвестицій і тран-
спортної інфраструктури: давайте про-
ведемо широкі громадські слухання, 
послухаємо експертів, чи варто збіль-
шувати тарифи за проїзд. Ви підвищуєте 
тариф до 8 гривень. А що отримає вза-
мін громада? Чи призведе це до поліп-
шення функціонування транспортної 
галузі взагалі? Давайте подумаємо про 
необхідність створення, розробки, і 
потім реалізації комплексної цільової 
міської програми розвитку та підтрим-
ки громадського транспорту в Києві. Які 
пріоритети?  Які фінанси? Ми поставили 
ці питання, заявили, що готові провести 
громадські слухання з цього приводу. 
Однак, влада на нашу ініціативу не від-
реагувала, на жаль. Більше того, де-
партамент транспорту організував оці 
громадські слухання, в електронному 
вигляді. Організував також консультації 
з громадськістю. Обговорення зроби-
ли в п’ятницю, о 16 годині, наприкінці 
робочого дня, в окремому закутку в 
Деснянському районі на Троєщині, на 
базі підконтрольного, що охороняєть-
ся,  об’єкту автотранспортного підпри-
ємства, куди і громадський транспорт 
не доїжджає. Вони зібрали працівників 
автотранспортних підприємств, які  ма-
ють тут роботу і  отримують зарплату за 
надання транспортних послуг, і їх туди 
заманили під виглядом видачі авансу. 
Ми туди відправляли наших 7 чи 8 чоло-
вік, від Громадської ради. Вони сказали, 
що ніякої там реєстрації по громадських 
обговореннях не відбувалося, ніякого 
обговорення фактично не було, люди 
сиділи і куняли. Ми заявили, що все це 
є фейковим, не законним. Влада відре-
агувала таким чином, що вона провела 
громадські консультації, і, мовляв, їй 
приймати рішення щодо цього.

Громадська рада – це є консультатив-
но-дорадчий орган. При відповідному 
органі виконавчої влади. І не можна ста-
вити воза попереду коня. Тобто, якщо 

ми створені при органі влади, то ми 
рекомендуємо, радимо, а влада вже ви-
рішує, чи приймати, чи не приймати. Ми 
не виходимо там на мітинги, не ламаємо 
мікрофони. Хоча кожен із нас має право 
це робити. 

Аналізуючи ситуацію на цьому кон-
кретному прикладі, бачимо, як працю-
ють механізми впливу громадськості на 
владу.

Ми ініціювали питання щодо необ-
хідності внесення змін до існуючої По-
станови Кабінету Міністрів № 996, яка 
регламентує порядок проведення гро-
мадських консультацій. Зараз актив-
но працюємо з робочою групою при 
Міністерстві юстиції, яка вже два роки 
возиться на одному місці, не може розі-
братися, які треба зміни вносити до По-
станови № 996. Сподіваюсь, що такими 
спільними зусиллями ми зможемо до-
сягти бажаного. Адже від нинішніх впли-
вів громадськості на владу страждає 
взагалі рівень довіри в громадськості  
до влади. Ми хочемо ввести зміни. Але 
поки що реальних практичних резуль-
татів у цьому напрямку за цей рік ми не 
досягли.

– В Резолюції торішнього Форуму 
«Велика Столиця-2018» в одному із 
пунктів зазначалося, що Громадська 
рада при КМДА ставить за ціль до-
сягти такого високого рівня в кому-
нікації щодо впливу громадськості на 
владу, щоб бути взірцем для громад-
ських рад областей і міст.

– Я скажу більше. Зібрались голо-
ви громадських рад при центральних 
органах виконавчої влади, створили 
Координаційну раду, координатором 
обрали керівника Громадської ради 
при Міністерстві внутрішніх справ Во-
лодимира Мартиненка. Я є членом цієї 
Координаційної ради. Спільними зу-
силлями зараз щось напрацьовуємо. 
Їду буквально 7-8 числа, мене запроси-
ли в Дніпропетровськ, там проводять 
Форум громадських рад. Запрошували 
до Львова у серпні місяці. У мене, на 
жаль, не було можливості туди поїхати. 
Фактично, ми не стоїмо на місці, заяв-
ляємо про свої позиції, об’єднуємося з 
собі подібними людьми чи інституція-
ми. Безумовно, ми не в авангарді. Але 
показуємо всім на своєму прикладі, що 
позитивні зміни можливі.  Громадська 
рада при КМДА і районні громадські 
ради при РДА столиці об’єдналися в Ко-
ординаційний комітет. Це є в принципі 
ноу-хау певне. Постанова 996 чітко ви-
значає, що, наприклад, громадська рада 
при обласній виконавчій владі, вона не 
керує громадськими радами при район-
них адміністраціях чи при міських адмі-
ністраціях обласного підпорядкування. 
Але координувати свої питання ніхто не 
забороняє. От ми, так би мовити, пішли 
в розвиток цієї Постанови. Створили 
Координаційний комітет громадських 
рад при місцевій владі в столиці, зараз 
створили аналогічно Координаційний 
комітет всеукраїнський. Щось робимо, 
побачимо.

– Щодо всеукраїнського комітету…
– Третього листопада в Національній 

академії державного управління в ак-
товому залі відбувся форум, вже другий 
Форум громадських рад всіх рівнів. На 
нього громадські ради направили своїх 
повноважних представників, було довге 
обговорення, було прийняте рішення 
про необхідність створення Координа-
ційного комітету громадських рад всіх 
рівнів. Домовились таким чином, що 
угоду про це підписують голови, але рі-
шення вступає в силу після того, як вони 
привезуть відповідне підтвердження – 
рішення громадських рад, що делегу-
ють повноважних представників і т. д. 
Зараз цей процес на стадії організацій-
ного оформлення Координаційного 
комітету громадських рад всіх рівнів. 
Він продовжується. А крім того, ми іні-
ціювали спільно з головами інших гро-
мадських рад  відтворення Ради голів 
громадських рад як органу консульта-
тивно-дорадчого при Кабінеті міністрів 
України.  Він колись був створений, але 
занедбаний, не збирався. Ми його зараз 
відновлюємо, зараз ведемо консультації 
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в управлінні районами у місті Києві, 
ліквідувавши районні ради, представ-
ницький колегіальний виборний орган 
місцевого самоврядування районного 
рівня, голова якого за посадою призна-
чався головою районної державної ад-
міністрації. Цілком очевидно, що дане 
рішення порушувало конституційні 
права територіальних громад на міс-
цеве самоврядування. Киян позбавили 
можливості брати участь в управлінні 
справами районного значення. Було 
запроваджене пряме президентське 
правління.

Ще до Революції Гідності у Верховній 
Раді було зареєстровано законопроект 
про внесення змін до Закону України 
«Про столицю України – місто-герой 
Київ» – а саме щодо розподілу повно-
важень між органами місцевого само-
врядування міста Києва та Київською 
міською державною адміністрацією. 

Ще під час Майдану, 4 лютого 2014-го  
на засіданні Київради між тодішнім ке-
рівництвом столиці та представниками 
опозиції була узгоджена позиція про 
необхідність відновлення райрад у Киє-
ві. У Верховній раді зареєстрували про-
ект закону №4226-1 від 26 лютого 2014 
року про відновлення районних рад у 
місті Києві.

Вкінці 2014-го року мас-медіа знову 
заявили про реєстрацію у Верховній 
Раді відповідного проекту закону, де 

йдеться про розмежування повнова-
жень між столичними районними рада-
ми і Київською міською радою.

На початку 2015-го профільний ко-
мітет Верховної Ради зробив висновок, 
що необхідно відновити районні ради у 
Києві.

У лютому 2015-го Регламентна комісія 
Київради підтримала проект рішення 
про відновлення районних рад у столиці.

Мас-медіа хором заявляли, що від-
новлення райрад у Києві – на фінішній 
прямій. Прогнозували, що вибори від-
будуться уже в жовтні 2015-го. І ось, 23 
липня 2015 року Київрада проголосува-
ла за те, що управління районами в місті 
Києві здійснюється районними у місті 
Києві радами.

Настало лише питання призначення 
дати виборів. Враховуючи те, що перші 
вибори новостворених рад признача-
ються суб’єктом створення, Київрада 
погодила проведення виборів в район-
ні в м. Києві ради на 27 березня 2016 
року.  Але, одночасно, в повітрі нависла 
вірогідна ротація серед голів райдер-
жадміністрацій міста. На зміну слухня-
ним соратникам по партії, друзям та 
знайомим, очільниками столичних ра-
йонів після виборів киян могли стати 
незалежні від мера обранці. 

Своєрідне дежавю
ЦВК, розглянувши рішення Київської 

міської ради від 23 липня 2015-го «Про 
управління районами міста Києва», ого-
лосила про початок виборчого процесу 
до райрад Києва з 6 лютого 2016 року.

Але наша історія не була б детектив-
ною, якщо б не втрутилася в процес 
судова гілка влади. 27 січня 2016 року 
Окружний адміністративний суд міста 
Києва задовольнив клопотання за позо-
вом маловідомої громадської організа-
ції «Наждак» і двох народних депутатів 
та зупинив дію рішення про відновлен-
ня районних рад у місті Києві. Це зро-
било неможливим вчасний початок ви-
борчого процесу в столиці, котрий мав 
розпочатися шостого лютого.

Центральна виборча комісія оскар-
жувала дане рішення. 

Окружний адміністративний суд Києва 
своєю ухвалою заборонив Центральній 
виборчій комісії здійснювати будь-які дії 
щодо перших виборів районних у Києві 
рад, призначених на 27 березня. Про це 
повідомив заступник голови ЦВК Андрій 
Магера на своїй сторінці у Facebook.

Політолог Олег Радчук тоді зазна-
чив: «Новина про рішення Окружного 
адміністративного суду Києва про за-
борону підготовки до перших виборів 
у райради Києва не стала сюрпризом 
для ключових політичних сил. Подібний 
сценарій розвитку подій останні 3 місяці 
обговорювався на закритих політрадах 
партій, які бажали взяти участь у вибо-
рах. Втім, цілковитою несподіванкою та 
своєрідним дежавю виявився сам спо-
сіб ухвалення подібного рішення.»

Мітинги і вето
11 лютого того ж 2016-го біля КМДА 

відбулась акція на підтримку виборів 
до райрад Києва. Представники восьми 
партій 11 лютого під час мітингу біля Ки-
ївської міської державної адміністрації 
підписали декларацію про об’єднання 
зусиль для проведення виборів депу-
татів районних рад Києва. Одначе, Київ-
ська міська рада не підтримала проект 
рішення про призначення виборів до 
районних рад столиці на 29 травня 2016 
року. Як передає «Інтерфакс-Україна», 
за відповідний проект, який був внесе-
ний Сергієм Гусовським і підтриманий 
різними фракціями, проголосували 53 
депутати (за необхідних 61), 43 депутати 
проголосували проти.

26 травня 2016-го Київрада ухвалила 
звернення до ЦВК щодо призначення 
виборів до районних рад у Києві.  А 31 

травня 2016-го мер Києва Віталій Клич-
ко ветував це рішення.

Посилення впливу громади 
на процес прийняття 

рішень?
29 листопада 2018-го відбулося чер-

гове пленарне засідання сесії Київської 
міської ради. Однією з його особливостей 
було те, що на це пленарне засідання Ки-
ївради виносили розгляд місцевої ініціа-
тиви, яка була від громади міста Києва, за-
вдячуючи зусиллям громадських рад при 
КМДА і РДА і деяким міським депутатам, 
щодо проведення виборів до районних 
рад. Громадська ініціатива зібрала 3000 
підписів, що в три рази більше, ніж необ-
хідно для її реєстрації та розгляду. Тим 
самим громада Києва виявила свою по-
зицію щодо необхідності негайної зміни 
системи управління в Києві та формуван-
ня реального самоврядування. На пле-
нарному засіданні від Громадської ради 
при КМДА з доповідями виступили Тарас 
Білінський – голова комітету з питань 
суспільних комунікацій, децентралізації, 
місцевого самоврядування та агломера-
ції і Андрій Подзега – експерт з місцевого 
самоврядування, член комітету з питань 
суспільних комунікацій, децентралізації, 
місцевого самоврядування та агломера-
ції ГР при КМДА. Мова йшла про те, що 
120 депутатів Київради не можуть якісно 
та ефективно вирішувати всі проблеми 
мешканців усіх районів міста, в якому 
проживає понад 3 мільйони чоловік.

Проект викликав непересічний, зда-
валося, інтерес. Були яскраві виступи і 
доповідачів від Громадської ради при 
КМДА, і від депутатів Київради. Точилися 
суперечки. Але  майже ніхто не запере-
чував, що варто відновити діяльність 
райрад в столиці. Депутат Володимир 
Бондаренко наголосив, що на кожному 
рівні влади мають бути представниць-
кий від громади орган, і виконавчий. У 
нашому випадку виконавчий орган є, а 
представницького немає. Депутат Олек-
сандр Бродський підкреслив, що осо-
бливо лівобережні райони столиці біль-
ші, ніж деякі районні центри в країні, 
тому важливо людям надати повнова-
ження, щоб вони самі вирішували свою 
долю і розвиток міста. Депутат Сергій 
Гусовський сказав: «Коли говорять, що 
громада ще не дозріла, що у нас нема 
людей, які були б готові йти працюва-
ти районними депутатами, дивіться, у 

нас є дуже успішний проект – громад-
ський бюджет. Нагадаю, голосували за 
громадський бюджет в цьому році 150 
тисяч киян. Зверніть увагу на ці цифри. 
Зверніть увагу також на те, що 150 міль-
йонів гривень розподіляли ці 150 тисяч 
активних киян.». Депутат Олег Макаров 
запропонував прийняти проект за осно-
ву, в першому читанні. Депутат Вадим 
Васильчук зазначив: «Ми цю байку чує-
мо уже три роки про те, що нам потріб-
но спочатку визначити повноваження. 
Що заважає за три роки визначити ці по-
вноваження? Створили ж робочу групу з 
цього приводу. Тому давайте вже від цих 
байок переходити до конкретних дій. 
Тим паче, що ми з вами однодумці. Але 
питання в тому, що ми говоримо про те, 
яка у нас успішна реформа по децентра-
лізації, але в столиці досі немає децен-
тралізованого органу. У нас досі пряме 
президентське керування, яке запрова-
див практично Янукович. Коли програв 
вибори в Києві, коли Київ його поставив 
на місце і вказав, де його місце. Але ми 
продовжили його практику. І тепер.». 
Депутат Юрій Сиротюк зауважив: «Ми 
живемо в такому світі, в якому кожне 
«так» треба сприймати, як абсолютне 
«ні». Три роки в цій залі всі говорять про 
необхідність децентралізації і посилен-
ня самоврядування… Треба чітко каза-
ти: влада боїться голосу громади, боїть-
ся делегувати їй повноваження.»

29 листопада мав бути вирішальним 
днем – у Київраді мали проголосувати 
за місцеву ініціативу щодо відновлення 
районних рад у Києві. Проект рішення 
з цього приводу називається «Щодо по-
силення впливу громади на процес при-
йняття рішень у районах столиці». Мав 
бути вирішальним днем, але таким не 
став. Зважаючи на те, що питання місце-
вої ініціативи припало на кінець робо-
чого дня, кворуму для голосування в той 
день так і не набралось. Головуючий за-
певнив , що 06 грудня об 11 годині буде 
продовжене це пленарне засідання, і 
воно розпочнеться саме з голосування 
за місцеву ініціативу по призначенню 
виборів до районних рад. Але знову не 
сталося, як гадалося. Розгляд питання по 
місцевій ініціативі був перенесений на 13 
грудня. Слідкуймо за розвитком подій, 
щоб побачити, хто насправді – за реаль-
ну зміну системи управління в місті.

Підготувала
Дарія Скригунець, журналістка

в Кабміні. Але ця рада голів громадських 
рад при Кабінеті міністрів – до неї можуть 
входити за посадами тільки голови гро-
мадських рад центральних органів влади 
чи облдержадміністрацій. Це на сьогод-
нішній день 27 облдержадміністрацій, є 
ще Київ, яка робота щодо Севастополя  –
не знаю. Плюс голови громадських рад 
17 міністерств. Плюс голови громадських 
рад інших центральних органів вико-
навчої влади. Це держслужби, інспекції. 
Їх 35. Це при Кабміні. Але створюються 
громадські ради не тільки по структур-
ним підрозділам Кабміну. Є, наприклад, 
громадська рада при Фонді соціального 
страхування в Україні, громадські ради 
при НАЗК, при НАБУ, при СБУ, тобто при 
службах, які не керуються Кабміном. Є 
громадські ради міського і районного 
рівнів. І голови обласних громадських 
рад не координують їх роботу. Тому ми 
спочатку створили Координаційний ко-
мітет всіх рівнів. Будь ласка, заходьте 
будь-якого рівня громадська рада, в не-
залежності чи то Міністерства чи Ірпеня. 
Отже, ми ініціювали створення Коорди-
наційного комітету громадських рад всіх 
рівнів, а також ініціювали відтворення 
Ради голів громадських рад при Кабміні. 

– 212 пропозицій, які надійшли від 
громадськості в минулому році. Чи 
проводився контроль їх втілення, ре-
алізації?

– Для нас було важливо подивитись і 
відчути, чим проймається громадськість. 
Приклад. 8 з 10-ти форумів наголосили 
на тому, що треба зосередитися на ро-
боті відновлення районних рад в Києві. 
На виконання цього рішення ми реор-
ганізували структуру Громадської ради 
при КМДА і окремо створили Комітет з 
питань суспільних комунікацій, децен-
тралізації, місцевого самоврядування та 

агломерації. На першому місці місцеве 
самоврядування. Цей комітет працював 
над відновленням районних рад. Ходи-
ли на засідання комісій, проводили фо-
руми на районних рівнях, круглі столи, 
подавали пропозиції до Статуту терито-
ріальної громади міста Києва. Створили 
робочу групу, вона працювала по різних 
секціях у відповідних напрямках і т. д. 
Певна робота була здійснена. Зрозумі-
ло, що ми хочемо досягнути результату, 
щоб було відновлено районні ради. Але 
це поступовий процес і не все від нас за-
лежить. Збирали підписи. Щодо місцевої 
ініціативи. Більше 3000 зібрали підписів. 
Цей процес є дуже важливим. Такий собі 
результат-процес, не просто досягти від-
новлення райрад за рік, але ми все ро-
бимо покроково. Тобто результат – це є 
процес. І так я можу наводити приклади 
з інших різних напрямків. Ми, безумовно, 
не могли всі пропозиції фізично втілити. 
Були питання, які були підняті, які були 
вирішені. Були такі, що не були вирішені. 
Були такі, що не могли бути вирішеними. 
Але чіткого аналізу, що отак виконано-не 
виконано, немає.

– А як щодо конструктивної крити-
ки і самокритики? Як налагодився про-
цес співпраці з владою?

– Чого ми не досягли? Глобально. Ми 
побачили, що дуже багато людей захо-
дять в громадські ради від громадськос-
ті з бажанням контролювати владу. Та, 
насправді, вони не зовсім уявляють, як 
це робити конкретно. Тобто, які інстру-
менти, які механізми. Це з одного боку. 
А з іншого, цей громадянин або не має 
бажання, або немає часу, чи потім  пере-
ключається на лобістські свої особисті 
питання. Дуже часто ми бачимо це. Бува-
ло таке, що, наприклад, людина зайшла в 
Громадську раду, і мало того, що не про-

являє ініціативи, мало того, що не є фахо-
вим експертом з тих чи інших питань або 
не хоче займатися якимось питанням, 
бути експертом, то вона ще не ходить на 
засідання Громадської ради. Згідно По-
станови, якщо людина пропускає більше 
двох разів засідання громадської ради 
підряд, без пояснення поважних причин, 
то громадська рада вправі її виключити 
зі своїх рядів. 35 нас зайшло в Громад-
ську раду при КМДА, а зараз у нас уже 
заходить 43-й, тобто в числі 8 чоловік – у 
нас відбулася ротація. Відповідно до По-
станови, згідно рейтингу голосування на 
Установчих зборах, якщо хтось вибуває з 
різних причин, то на його місце йде на-
ступний за рейтингом. Ротація відбулася 
з різних причин, абсолютно. Хтось сам 
пішов за власним бажанням, а когось ми 
виключили. 

Існуюче Положення про громадську 
раду не передбачає, як реагувати на 
відсутність чи неефективність роботи 
в комітетах. Тут є в цьому плані недолік. 
Громадська рада з одного боку є органом 
громадського контролю, а з іншого – екс-
пертним середовищем. Тобто, мають 
проводитися експертизи. Є, наприклад, 
відповідні положення про проведення 
громадської експертизи. З тих чи інших 
питань. Експертизи можуть проводитись 
як громадською організацією якоюсь, 
так можуть зініціюватись громадською 
радою. 

За півтора роки ми не провели жодної 
з громадських експертиз. Жодної. Пога-
но це чи добре?  По різному можна оці-
нювати. Що таке громадська експертиза? 
Береться якесь питання, зініціюється, 
вноситься в план роботи КМДА, а КМДА 
з цього питання затверджує розпоря-
дження. Ми звернулись про проведення 
громадської експертизи по транспорту. 

Нам не те, що відмовили, зробили так, 
щоб цього не відбулося. Сваритись з вла-
дою? Не правильно. Надувати щоки, що 
ми образились? Ну от, ці всі механізми не 
продумані. 

Ми дуже багато питань могли би вирі-
шувати і повинні вирішувати, якщо була б 
політична воля влади. А коли воно буває 
так, що з приводу цього питання дається 
зелене світло, а з іншого –  ідіть по добру 
здоровенькі… то тут і закінчуються меха-
нізми впливу. Наприклад, ми підписали з 
заступниками в держадміністрації, з кож-
ним, такий протокол доручення для своїх 
підлеглих і там один з пунктів звучить: за-
лучати представників Громадської ради 
або за поданням Громадської ради до 
різних консультативно-дорадчих органів 
в КМДА. Уже рік чекаємо, коли нас вклю-
чать до Координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання. 
Вже рік чекаємо, коли нас включать до 
Комісії з питань МАФів, тимчасових спо-
руд. Знаходяться різні причини. Хоча, 
включили нашого представника в Ан-
тикорупційну раду при Кличку. Але, на 
жаль, цей консультативний орган жодно-
го разу не збирався. От і все. Або включи-
ли нашого представника в Координацій-
ну раду підприємництва. Ми направили в 
цю раду декілька разів листи з пропози-
ціями, які варто на найближчих засідан-
нях Координаційної ради з питань під-
приємництва розглядати. Одначе, вони 
не збираються. Отже, багато залежить 
від політичної волі влади і від вміння гро-
мадськості працювати з владою. Можна і 
нахрапом, бувають різні нюанси. Єдиної 
системи, єдиного механізму по співпраці 
з владою, єдиного алгоритму не існує. 

Досі нам не виділили приміщення 
в КМДА для роботи громадської ради. 
Мова йде про секретаріат, щоб ми поса-

дили людину. Комп’ютер дали. Ми його 
вивезли, він стоїть в іншому місці. МФУ 
дали, канцтоварами забезпечують. При-
міщення дають на проведення будь-яких 
наших заходів, якщо є вільні. Але примі-
щення для щоденної роботи, як є в кож-
ній райдержадміністрації, в КМДА нам 
не дали. Разом з тим, чиновники беруть 
активну участь у багатьох наших заходах. 
Виділила влада фінанси на проведення 
наших заходів. 

– Які сподівання на наступний рік, 
що уже наближається?

– Наступний рік – рік виборів. Це, по-
перше, президентські вибори, по-друге, 
парламентські. Може буде навпаки, спо-
чатку парламентські, потім президентські. 
Дуже не хотілося б, щоб нашою громад-
ською активністю, нашою позицією, як 
представників громадськості міста Києва 
скористались якісь політичні сили. В на-
прямку розкрутки своїх цілей і задач. Ці 
проблеми є. Ми бачимо їх. Все треба ви-
рішувати в незалежності від того, хто яку 
політичну партію може представляти, або 
за ким піде на вибори, нам треба робити 
свою справу. І ми будемо її робити. 

Думаю, що якщо ми захочемо, то змо-
жемо реалізувати напрацювання грома-
ди столиці. Є опасіння, що наші пропо-
зиції владою можуть бути залишені без 
уваги. Але ми вже трошки попрацювали. 
У нас вже є певні інструменти, певне ба-
чення. Думаю, що ми, якщо ми не змо-
жемо домовитись із владою, то будемо 
спочатку переконувати, а в перспективі 
заставляти.  Покроково. Ні в якому разі 
не силовими методами. Не ультиматив-
но. В межах чинного законодавства.

– Дякую за розмову.

Інтерв’ю провела 
Дарія Скригунець, журналістка
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Боротьба за відновлення районних рад в столиці триває
Громадська рада при КМДА і Координаційний комітет громадських рад при місцевих органах влади столиці долають колапс місцевого самоврядування

Початок на першій сторінці
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Житлово-комунальні тарифи

З 1 січня 2019-го українці платитимуть за «доставку світла до житла»
У якій формі та у який спосіб будуть здійснюватись розрахунки споживачами за електричну енергію?

З 1 січня 2019 року для українців вводить-
ся нова платіжка при оплаті послуг ЖКГ – за 
розподіл електроенергії. Одночасно, поділ 

оплати за електроенергію на дві платіжки на 
вартість послуги вплинути не повинен.

Про це на своїй сторінці в мережі написала 
голова Нацкомісії, що здійснює держрегулю-
вання у сфері енергетики і комунальних по-
слуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко.

З її слів, відповідно до норм Закону України 
«Про ринок електричної енергії», енергопос-
тачальні компанії повинні відокремитися від 
постачальників, відповідно їм доведеться пла-
тити за доставку світла в житло окремо. Тобто, 
енергопостачальні компанії зобов’язані здій-
снити відокремлення діяльності з розподілу 
електричної енергії від інших видів діяльності 
вертикально інтегрованого суб’єкта госпо-
дарювання (обленерго), у тому числі шляхом 
створення електропостачальника. 

Таким чином, частина оплати комуналки 
буде йти на оплату розподілу електричної 
енергії.

Керівник НКРЕКП додала, що споживач по-
винен буде укласти два договори: про розпо-
діл електроенергії з оператором системи роз-
поділу й про постачання електричної енергії 
споживачу з обраним енергопостачальником.

Нова модель системи договірних відносин 

на роздрібному ринку електричної енергії 
та порядок укладання договорів визначені 
Правилами роздрібного ринку електричної 
енергії, затвердженими постановою НКРЕКП 
від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ).

 Відповідно до ПРРЕЕ для забезпечення спо-

живання електричної енергії споживач укла-
дає договори:

1) про надання послуг з розподілу елек-
тричної енергії споживачу із оператором сис-
теми розподілу;

2) про постачання електричної енергії спо-
живачу із обраним електропостачальником 
або про постачання електричної енергії по-
стачальником універсальних послуг (для по-
бутових або малих непобутових споживачів).

Договір споживача з оператором системи 
розподілу переважно стосується технічних 
параметрів потужності, класу напруги, якості 
електричної енергії, процедури відключення 
та підключення.

Договір про постачання електричної енер-
гії передбачає комерційний продаж спожива-
чу електричної енергії як товарної продукції.

Договори про користування електричною 
енергією (для населення) та про постачання 
електричної енергії, укладені споживачами 
з обленерго припиняють свою дію з 01 січня 
2019 року», – роз’яснює Оксана Кривенко. 

(https://www.facebook.com/Оксана Кривенко  
https://www.volynnews.com)

Період звітів

Підсумки організаційної та фінансово-господарської роботи ОСББ «Тельбін-Комфорт» за 2018 рік

Підводячи підсумки організа-
ційної та фінансово-господарської 
роботи ОСББ «Тельбін-Комфорт» у 
році, що минає, треба зазначити, 
що з основними задачами по утри-
манню та обслуговуванню будинку 
об’єднання  справилось.

 Проведено планову заміну будин-
кових електролічильників та транс-
форматорного обладнання, які під-
лягали державній повірці. На вимогу 
ПрАТ «ДТЕК Київські електромере-
жі», для переходу ОСББ на двозонну 
систему оплати (день/ніч), була здій-
снена параметризація нових лічиль-
ників. На жаль, в переході на більш 
економну систему сплати за спожиту 
електроенергію нам було відмовле-
но у зв’язку з роз’ясненням  НКРЕКП 
від 16.08.2018 року за №7337/17.2/7-
18. Роботу в цьому напрямку буде-
мо продовжувати, захищати власні 

інтереси в суді, можливо спільно з 
іншими об’єднаннями. Адже не зро-
зуміло, чим відрізняється власник 
нежилого приміщення чи кварти-
ри – «споживач» електроенергії, від 
об’єднання співвласників, такого ж 
«споживача».

Також здійснені необхідні щорічні 
заходи щодо підготовки будинкових 
мереж до роботи в осінньо-зимовий 
період. Укладено договір на поста-
чання теплової енергії з новим ви-
робником, КП «Київтеплоенерго», 
опалювальний сезон відкрили вчас-
но, технічно та документально підго-
товленими.

З 01.12.2018 року об’єднання пере-
ходить на по квартирний облік, прямі 
договори, з ПРАТ «АТ «Київводока-
нал». Для зручності співвласників, 
для організованої передачі на облік, 
мешканцям встановлено нові лічиль-
ники холодного водопостачання 
(лічильники гарячої води ми органі-
зовано міняли рік тому при переході 
на по квартирний облік по теплопос-
тачанню), для пломбування засобів 
обліку запрошені представники ви-
робника, електронні бази даних пе-
редані до ПрАТ «АК «Київводоканал». 
З січня наступного року мешканці 
будуть сплачувати за спожиту воду 
та водовідведення кожен сам за себе, 
та не нестимуть відповідальність за 
борги інших співвласників.

Мировою угодою закінчились 
дворічні судові тяганини з боржни-
ками, власниками нежилих примі-
щень на першому поверсі, які майже 
два роки не сплачували за обслуго-
вування прибудинкової території, 

вважаючи, що якщо їх приміщення 
не використовуються, то платити 
за них не треба. Суди всіх інстанцій 
вважали інакше.  Заборговані кошти, 
які, завдяки наполегливій, грамотній 
юридичній праці нашого юриста та 
особистим зусиллям Голови прав-
ління, отримало ОСББ – направлені 
на ремонт в парадних холах будинку. 
Зробити такий ремонт давно проси-
ли наші мешканці. Рада з питань бла-
гоустрою ОСББ взяла активну участь 
у розробці дизайн-проекту, підборі 
матеріалів, розробці ескізів тощо. 
Всім небайдужим мешканцям – 
велика подяка, Новий рік зустрі-
немо з оновленим європейським 
інтер’єром. 

Найближчим часом відбудуть-
ся чергові загальні збори нашого 
об’єднання. Співвласникам направ-
лені повідомлення – запрошення з 
повісткою дня. Одним із найголовні-
ших питань, яке буде обговорюва-
тись – це збільшення розміру внеску 
на утримання будинку та прибудин-
кової території. Адже розмір нашого 
сьогоднішнього внеску – 4,97 грн. 
за квадратний метр не змінювався з 
2015 року. На жаль, за останні 3 роки 
в рази збільшилися витрати на елек-
троенергію, вивіз сміття, воду, опа-
лення. При сьогоднішньому тарифі у 
4,97 грн. за квадратний метр – ОСББ 
«Тельбін-Комфорт» уже не в змозі 
повноцінно та якісно обслуговува-
ти будинок. Сусідні будинки такого 
класу та статусу, як наш, вже більше 
року мають наступні тарифи:

1) ОСББ «Тичини 16/2» – 6,90 грн./
кв. м

2) ОСББ «Спільна справа» на Шум-
ського, 1 – 7,44 грн./кв. м

3) ОСББ «Магнат» на Шумського, 
1-А – 6,74 грн./кв. м

4) ТОВ «Акважитлосервіс» на Шум-
ського, 1-Б – 7,62 грн./кв. м

5) ТОВ «Акважитлосервіс» на Шум-
ського, 3-Г – 6,92 грн./кв. м

6) Тичини 9 (радянська дев`яти-
поверхівка навпроти)  – 7,06 грн./кв. м

Порахувавши всі наші затрати на 
обслуговування будинку – електро-
енергію на ліфти, насоси, освітлен-
ня місць загального користування, 
вивіз сміття, обслуговування ліфтів, 
заробітну платню двірнику, приби-
ральницям, електрику, сантехніку, 
коменданту, управителю, бухгалте-
ру, охоронцям, витрати на поточні 
матеріали для обслуговування: мию-
чі засоби, ручки, замки, труби, елек-
троди та інше,  навіть з урахуванням 
100%-ї оплати всіма мешканцями 
(що є фантастикою), ми вийшли на 
тариф 6,97 грн. за квадратний метр.  
Цей тариф було пораховано відпо-
відно до чинного законодавства (з 
урахуванням всіх необхідних умов) 
КП ГІОЦ. Також, задля підтримання 
справедливої платіжної дисципліни, 

Правління пропонує запровадити 
збільшений тариф на 20% для тих 
мешканців, які безвідповідально 
ставляться до сплати комунальних 
послуг і сплачують їх після 25 чис-
ла місяця або взагалі у наступному 
місяці. Такий принцип нарахуван-
ня уже діяв у нашому будинку, але, 
відмінивши його, сподіваючись на 
відповідальність мешканців, керів-
ництво ОСББ зробило помилку – 
платіжна дисципліна поступово зни-
зилася до неприпустимого рівня.

Правління просить схвалити це 
важливе рішення, необхідне для 
подальшого нормального функціо-
нування та розвитку будинку. У разі 
негативного голосування з цього 
питання у ОСББ виникне депресив-
ний бюджет і необхідно буде змен-
шувати витрати – перш за все на 
електроенергію, яка складає більше 
40% відсотків всіх видатків ОСББ. До-
ведеться відключити декілька ліф-
тів у кожному під’їзді та об межити 
кількість включених ламп у місцях 
загального користування. Але споді-
ваємось, що до цього не дійде і меш-
канці підтримають таке необхідне 
рішення.

Запрошуємо співвласників ОСББ «Тельбін-Ком-

форт» взяти участь у Загальних зборах співвлас-

ників ОСББ «Тельбін-Комфорт», які відбудуться 

о 9 год. 30 хв. 17 грудня 2018 року за адресою: 

м. Київ, бульвар Праці, б.1/1, актова зала Дніпров-

ської РДА, 2 поверх

Збори скликаються за ініціативою 
Правління ОСББ «Тельбін-Комфорт»

Голова Нацкомісії, що здійснює держрегу-
лювання у сфері енергетики і комунальних 
послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко

Фото:https://www.facebook.com/Оксана 
Кривенко

Директор ОСББ «Тельбін-Ком-
форт» Вадим Полєтаєв
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Оксана Кривенко


