КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

тел.:(044)202-72-25; тел./факс(044)202-73-05

Протокол № 1/61
чергового засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань культури, туризму та інформаційної політики (Комісії)
від 18.01.2018
Місце проведення: Київський науково-методичний центр по охороні,
реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій.
м. Київ, вул. Спаська,12, початок засідання 16.30.
Склад комісії: 5 депутатів Київської міської ради.
Присутні 4 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії:
Муха Вікторія Вячеславівна – голова Комісії;
Поживанов Олександр Михайлович – секретар Комісії;
Березницька Людмила Іванівна – член Комісії;
Таранов Андрій Володимирович– член Комісії (відсутній під час
формування порядку денного засідання);
Відсутній 1 депутат Київської міської ради:
Бенюк Богдан Михайлович - заступник голови Комісії.
Запрошені:
Никоряк Олександр Дмитрович – заступник директора Департаменту
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
Азатьян Вартан Олександрович – головний спеціаліст відділу інспекції
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
Прокопенко Ірина Віталіївна – генеральний директор Київського науковометодичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії,
культури і заповідних територій;
Черненко Ірина Іванівна – головний фахівець з правових питань Київського
науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток
історії, культури і заповідних територій;
Фінберг Арсеній Леонідович – автор петиції, громадський активіст;
Юречко Олександр Григорович – керівник проекту КП «ГІОЦ»;

Лець Олександр – інженер КП «ГІОЦ»;
Глухов Олександр Дмитрович – помічник – консультант народного
депутата України;
Собцов Володимир Михайлович – співголова ГО «Відродження
КИЄВОПОДІЛ»;
Беляєва Марія – редактор відділу КП «Вечірній Київ»;
Карпічко Владислав Леонідович – помічник – консультант депутата
Київської міської ради Березницької Л.І.;
Лиман Надія Віталіївна – помічник – консультант депутата Київської
міської ради А.В.Таранова;
Синюченко Наталія Аркадіївна – головний спеціаліст управління
забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради, забезпечує
діяльність постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики.
Слухали: В.В. Муху, яка відповідно до ст. 3-6 Регламенту Київської міської
ради звернулася до депутатів Комісії з пропозицією заявити про наявність
реального чи потенціального конфлікту інтересів.
Заяв не надійшло.
Інших пропозицій не надійшло.
Порядок денний:
1.
Презентація електронної бази пам’яток міста Києва на виконання
плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій
електронній петиції від 13.11.2015 №Б-29181 «Унеможливити знищення
історичних пам’яток в місті Києві» (автор Фінберг А.Л.).
2.
Розгляд питання внесення змін до пам’яткоохоронного
законодавства.
3.
Розгляд питання збільшення штатної чисельності органу охорони
культурної спадщини.
4.
Різне.
4.1. Визначення двох представників постійної комісії з питань культури,
туризму та інформаційної політики до складу конкурсної комісії з відбору
кандидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів масової інформації
Київської міської ради: директора комунального підприємства «Радіостанція
«Голос Києва» та директора комунального підприємства Київської міської ради
«Телекомпанія «Київ».
СЛУХАЛИ: Муху В.В. щодо прийняття за основу та в цілому порядку денного із
чотирьох питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики від 18.01.2018.

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу та в цілому порядок денний із чотирьох питань
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики від 18.01.2018.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималося» - 0, «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
Розгляд (обговорення) питань порядку денного:
1.
Презентація електронної бази пам’яток міста Києва на виконання
плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій
електронній петиції від 13.11.2015 №Б-29181 «Унеможливити знищення
історичних пам’яток в місті Києві» (автор Фінберг А.Л.).
СЛУХАЛИ: Муху В.В., яка проінформувала присутніх, що вказане питання
розглядається на виконання рішення Київської міської ради «Про створення
єдиної інформаційної бази пам’яток культурної спадщини міста Києва» від 20
грудня 2016 року №774/1778 та Плану заходів, спрямованих на реалізацію
питань, порушених у підтриманій електронній петиції від 13.11.2015 №Б-29181
«Унеможливити знищення історичних пам’яток в місті Києві» (автор Фінберг
А.Л.), а також відповідних доручень постійної комісії з питань культури, туризму
та інформаційної політики. Запропонувала під час доповіді обговорити зокрема
питання розмежування інформації загального користування та інформації для
зареєстрованих користувачів, а також питання строків наповнення електронної
бази пам’яток.
ВИСТУПИЛИ: Муха В.В., Никоряк О.Д., Азатьян В.О., Прокопенко І.В., Юречко
О.Г., Глухов О.Д., Фінберг А.Л.
Під час доповіді та обговорення зазначалося наступне. Так звана
електронна база пам’яток міста Києва являє собою відповідний програмний
модуль «Інофрмаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва». Метою створення інформаційної системи
є забезпечення відкритого доступу громади до повних даних щодо пам'яток
культурної спадщини міста Києва, одночасно з висвітленням діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підзвітних та підконтрольних їй органів в частині
пам'яткоохоронної діяльності. Інформація, що вноситься до цієї бази має
містити: назву об’єкту, історичну довідку, датування, місцезнаходження, вид
об’єкту, тип об’єкту, його технічний стан, охоронний номер, номер та дату
рішення органу охорони культурної спадщини про взяття об’єкту на облік,
форму власності, наявність охоронного договору, дозволи на розміщення
реклами, фотографії об’єкту, рішення відповідних органів щодо фіксації
порушень пам’яткоохоронного законодавства, відомості про судові спори,
дозволи на проведення будь-яких видів робіт на об’єкті та інше.

Окремо піднято питання вчасного наповнення інформаційної системи
актуальною інформацією, технічної можливості та наявності окремих штатних
одиниць для здійснення такої діяльності. Обґрунтовано підстави, з яких певна
частина інформацію буде відображена виключно для зареєстрованих
користувачів системи. Обговорено можливість використання вказаної бази
правоохоронними органами м. Києва в їх діяльності. Визначено спільну позицію
депутатського корпусу, представників КМДА та громадськості щодо фіксації
наступної мети: завершити наповнення інформаційної системи та доопрацювати
технічні помилки до кінця 2018 року.
ВИРІШИЛИ:
1) презентацію електронної бази пам’яток міста Києва на виконання плану
заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій
електронній петиції від 13.11.2015 №Б-29181 «Унеможливити знищення
історичних пам’яток в місті Києві» (автор Фінберг А.Л.) взяти до відома.
2) доручити органу охорони культурної спадщини м. Києва:
- опрацювати питання можливості доступу правоохоронних органів м.
Києва до електронної бази пам’яток міста Києва на рівні зареєстрованих
користувачів;
- надати пропозиції щодо необхідності збільшення штатної чисельності
органу охорони культурної спадщини м. Києва з метою сталого
наповнення електронної бази пам’яток міста Києва до кінця 2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималося» - 0, «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
2. Розгляд питання внесення змін до пам’яткоохоронного законодавства.
СЛУХАЛИ: Черненко І.І., яка проінформувала присутніх про роботу, яка
проводиться органом охорони культурної спадщини м. Києва щодо
напрацювання пропозицій внесення змін до пам’яткоохоронного законодавства.
Зокрема, запропоновано в першу чергу ініціювати від Київської міської ради
внесення змін до частини 4 статті 21 Закону України «Про охорону культурної
спадщини» стосовно запровадження чіткого механізму з примусового
відчуження або викупу пам’яток культурної спадщини у недобросовісних
власників як до державної так і до комунальної власності, та змін до статті 44
Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо підсилення
відповідальності фізичних і юридичних осіб за порушення пам’яткоохоронного
законодавства та запровадження механізму акумулювання грошових коштів,
отриманих в якості сплати фінансових санкцій, до спеціального фонду місцевого
бюджету.
ВИСТУПИЛИ: Муха В.В., Таранов А.В., Никоряк О.Д., Азатьян В.О.,
Прокопенко І.В., Фінберг А.Л.
ВИРІШИЛИ:

1) питання внесення змін до пам’яткоохоронного законодавства взяти до
відома.
2) доручити органу охорони культурної спадщини м. Києва направити на
адресу постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної
політики остаточну редакцію сформованих пропозицій змін до
пам’яткоохоронного законодавства та Закону України «Про охорону
культурної спадщини» зокрема, з письмовим обґрунтуванням таких змін,
в строк до 31 січня 2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0 , «утрималося» - 0, «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
3.
Розгляд питання збільшення штатної чисельності органу охорони
культурної спадщини
СЛУХАЛИ: Муху В.В., яка проінформувала присутніх, що питання збільшення
штатної чисельності органу охорони культурної спадщини неодноразово
піднімалося на засіданнях Комісії. Однак, довгий час його вирішення не мало
перспективи у зв’язку з законодавчими обмеженнями щодо встановлення
граничної чисельності працівників КМДА. Наразі, вказані обмеження зняті.
ВИСТУПИЛИ: Муха В.В., Таранов А.В., Никоряк О.Д., Прокопенко І.В.
ВИРІШИЛИ:
1) питання збільшення штатної чисельності органу охорони культурної
спадщини взяти до відома.
2) доручити органу охорони культурної спадщини м. Києва направити на
адресу постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної
політики пропозиції щодо збільшення штатної чисельності органу охорони
культурної спадщини з відповідним обґрунтуванням, в строк до 31 січня
2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималося» - 0 , «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
4. Різне.
4.1. Визначення двох представників постійної комісії з питань культури,
туризму та інформаційної політики до складу конкурсної комісії з відбору
кандидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів масової інформації
Київської міської ради: директора комунального підприємства «Радіостанція
«Голос Києва» та директора комунального підприємства Київської міської ради
«Телекомпанія «Київ».

СЛУХАЛИ: Муху В.В., яка проінформувала присутніх про те, що на пленарному
засіданні сесії Київської міської ради від 14.12.2017 було прийнято рішення
Київської міської ради «Про проведення конкурсу для відбору кандидатів на
заміщення вакантних посад керівників засобів масової інформації Київської
міської ради». Відповідно до положень вказаного рішення, постійна комісія з
питань культури, туризму та інформаційної політики надає дві кандидатури зі
свого складу для участі у формуванні відповідної конкурсної комісії.
Запропонувала кандидатуру Таранова А.В. – члена Комісії, відповідального за
напрямок роботи з інформаційною політикою згідно внутрішнього розподілу
Комісії.
ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Таранова А.В. від постійної комісії з
питань культури, туризму та інформаційної політики до складу конкурсної
комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів
масової інформації Київської міської ради: директора комунального
підприємства «Радіостанція «Голос Києва» та директора комунального
підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималося» - 1, «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: Таранов А.В., який запропонував кандидатуру Мухи В.В., як
Голови Комісії та ініціатора відповідного рішення Київської міської ради.
ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Мухи В.В. від постійної комісії з питань
культури, туризму та інформаційної політики до складу конкурсної комісії з
відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів масової
інформації Київської міської ради: директора комунального підприємства
«Радіостанція «Голос Києва» та директора комунального підприємства Київської
міської ради «Телекомпанія «Київ».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималося» - 1, «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
Голова комісії

Муха В.В.

Секретар комісії

Поживанов О.М.

