
органів самоорганізації населення

Вісник
№ 2 (13),  

2015

«Київськi ОСНи — надiйний партнер 
мiської влади на шляху до побудови 
системи якiсних житлово-комуналь-
них послуг»
(c. 3)

Чи працює рiшення Київради вiд 
13.11.2014 р. № 372/372 «Про 
затвердження Положення про 
здiйснення органами самоорганiзацiї 
населення контролю за якiстю про-
ведення ремонтiв у житлових будин-
ках, переданих до сфери управлiння 
районних в мiстi Києвi державних 
адмiнiстрацiї». Бліц-опитування
(c. 7)

Рішення Київської міської ради  
від 11 червня 2015 року № 624/1488 
«Про повноваження окремих органів 
самоорганізації населення (пілотний 
проект)»
(c. 9)

Меморандум про співпрацю у сферах 
громадської участі, самоорганізації 
населення та місцевого самовряду-
вання міста Києва
(c. 11)

Розпорядження виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
від 10.08.2015 № 776 «Про деякі  
питання міського конкурсу проектів  
та програм розвитку місцевого  
самоврядування»
(c. 13)

З турботою про дiтей
(c. 16)

Шлях до злагоди
(c. 17)

Першi кроки будинкового комiтету
(c. 18)

Спортивний фестиваль на Троєщинi
(c. 19)

Сприяння охороні громадського 
порядку — повноваження ОСН
(c. 20)

До питання орендної плати  
за примiщення ОСН
(c. 22)

Елементи дiлового листа
(c. 23)

На допомогу бухгалтеру органу  
самоорганiзацiї населення
(c. 25)



Керівник ОСН «Будинковий 
комітет «Мінський проспект, 
12» Оболонського району —

Шевеленко  
Юлія Василівна

(55 років)

Секретар ОСН «Комітет 
мікрорайону «Радосинь-1» 

Деснянського району — 

Кравценюк  
Тетяна Дмитрівна 

(50 років)

Керівник ОСН «Комітет  
мікрорайону «Хрещатик»  

Печерського району — 

Яворський  
Владислав Євгенійович

(45 років)

Керівник ОСН «Комітет  
мікрорайону «Совки»  

Солом’янського району — 

Редько  
Клара Миколаївна 

(75 років)

Керівник ОСН «Будинковий 
комітет «Вулиця Закревського, 
47-Б» Деснянського району —

Бабієнко  
Лариса Іллівна 

(55 років)

Секретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Пирогів»  

Голосіївського району — 

Ковтуненко  
Тетяна Олександрівна 

(30 років)

Серія КУ №578-216 «Вісник органів самоорганізації 
населення».

Мова видання: українська.

Вид видання за цільовим призначенням:

довідкове, інформаційне.

Періодичність: 1 раз на квартал.

Засновник: Головне управління з питань внутріш-
ньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

1. ХОНДА Марина Петрівна,
директор департаменту суспільних комуні-
кацій виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА);

2. БАТАНОВ Олександр Васильович,
д.ю.н., доцент кафедри муніципального пра-
ва Академії муніципального управління;

3. ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович
директор Програмної ініціативи «Демо-
кратична практика» Міжнародного фонду  
«Відродження»;

4. КРУПНИК Андрій Семенович,
к.політ.н., директор Одеського суспільного 

інституту соціальних технологій, голова Все-
української громадської організації «Асоці-
ація сприяння самоорганізації населення»;

5. БАДИЛЕНКО Таїсія Миколаївна,
керівник органу самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Рада мікрорайону 
«Нивки»;

6. НЄСТЄРКОВ Андрій Євгенійович,
голова Київського міського осередку Все-
української громадської організації «Асоці-
ація сприяння самоорганізації населення», 
керівник органу самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Русанівка»

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію друкованого засобу  

масової інформації

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
«ВІСНИКА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»:

Друк:  «ФОП Задорожна С.О.»  Наклад: 1500 прим.

Наші ювіляри!
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Вісник ВЛАДА ТА ГРОМАДА

«Ки¿вськi ОСНи — надiйний  
партнер мiсько¿ влади на  
шляху до побудови системи  
якiсних житлово-комунальних  
послуг»

Петро Пантелеєв – заступник голови Київської міської державної адміністрації

«Сьогодні органи самоорганізації населення вже 
стали незамінною ланкою в системі комунікації вла-
ди та киян, а особливо це стосується питань житло-
во-комунального господарства. 

Вперше ОСНам надано широкі повноваження у 
сфері контролю за якістю проведення ремонтних 
робіт. Наразі це дуже важливо, адже в 2015 році на 
проведення ремонтів у житлових будинках Києва з 
міського бюджету виділено понад 200 млн. гривень. 
Ці роботи передбачають ремонт та модернізацію 
ліфтів, капітальний ремонт дахів, під’їздів, утеплення 
фасадів, заміну вікон, асфальтування, встановлення 
дитячих та спортивних майданчиків. Крім того, це 
встановлення лічильників тепла, індивідуальних те-
плових пунктів, ремонт бюветів і громадських вби-
ралень тощо (з переліком відповідних розпоряджень 
можна ознайомитися нижче). Загалом це буде сто-
суватися 2237 об’єктів. Звичайно ж, всі роботи бу-
дуть перевірятися та інспектуватися міськими та 
районними спеціалізованими службами, але у такий 
спосіб, як це можуть зробити самі кияни — опера-
тивно та прискіпливо — не зможе перевірити ніхто. 

Також ОСНівці, як і всі кияни, мають повне пра-
во активно долучитися до підписання Актів приби-
рання будинку та прибудинкової території. На це ми 
звертаємо особливу увагу, адже чистий під’їзд — це 
той беззаперечний мінімум, на який справедливо 
очікує кожен житель. Тож, Акт прибирання для же-
ківця може стати і премією, і причиною звільнення.

За результатами Міського конкурсу проектів і 
програм розвитку місцевого самоврядування-2015, 
ОСН ще раз довели, що можуть не тільки здійсню-
вати функцію контролю, а й самостійно розробляти 
і втілювати заходи з благоустрою, культури, спорту, 
розвитку дітей тощо. Будучи головою конкурсної ко-
місії, спостерігав, із яким запалом кожен представ-
ляв свій проект, а це означає, що київський ОСН — 
це дійсно ефективний та дієвий механізм розвитку 
громад та територій.

Хочу закликати керівників ОСН і надалі бути 
активними та наполегливими, а міська влада — за-
вжди готова до діалогу та конструктивної роботи».

ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОжИВАчІВ ТА шЛяХИ КОМУНІКАЦІЇ
У СфЕРІ жИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ М. КИЄВА

КБУ
 «Контактний центр 

міста Києва»

 Можливість зафіксувати звернення по телефону 
 Фіксація звернень через мережу Internet
 Оформлення звернень через мобільні додатки 
 Можливість додавання фотофіксації 

тощо

цілодобово 
15-51
(044) 205-73-37
 (з мобільного)
http://1551.gov.ua/

Спеціалізована 
диспетчерська 

служба з питань 
жКГ

 Інформаційно-аварійна диспетчерська служба
 Оперативне відпрацювання аварійних ситуацій ЖКГ
   тощо

цілодобово 
15-57
(044) 234-04-62

Сервісні центри

 Єдина точка прийому з усіх питань ЖКГ
 Отримання повної актуальної інформації з усіх  
     питань ЖКГ
 Пішохідна доступність
 Отримання кваліфікованої консультації
 Комфортні умови прийому та ввічливе ставлення 
      працівників ЦС

Працює в пілотному  
режимі
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ВісникВЛАДА ТА ГРОМАДА

Органи
самоорганізації  

населення

 ОСН — канал комунікації між жителями та вла-
дою
 Акумуляція проблемних питань мікрорайону, вулиці,  
     будинку, формування пропозицій щодо їх вирішення
 Відстоювання інтересів громади
 Контроль за якістю ремонтних робіт, що визначено  
     Рішенням КМР від 13 листопада 2014 року N 372/372
     тощо

Єдиний реєстр ОСН:

https://kievcity.gov.ua/
news/?c=454

Уповноважена  
особа в будинку 

 Можливість для будинків, де не створено ОСН, 
      контролювати якість послуг та проведених ремонт- 
      них робіт тощо
 Повноваження визначені Рішенням КМР №284/284  
     від 9 жовтня 2014 року

http://kmr.ligazakon.ua/
SITE2/l_docki2.nsf/alldo
cWWW/7AB5A0CBBB06
A307C2257D8D006DF5
D8?OpenDocument

житлово- 
комунальна  

інспеція

Захист прав споживачів шляхом безпосередніх пере-
вірок «на місці» та вироблення алгоритмів захисту прав 
споживачів під час системних порушень, монополіста-
ми зокрема

Формує роботу на 
основі звернень до 
Контактного центру

Карта відновлення 
комунальних  

послуг

Можливість для кожного в режимі on-line бачити адре-
си, де виникли аварії, їхні причини та строки усунення

h t t p : / / a m a p . 1 5 5 1 .
gov.ua/

РОЗПОРяДжЕННя ВИКОНАВчОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (Київської міської державної адміністрації)

 
 № 725 від 23.07.2015 «Про внесення змін до адресного переліку об’єктів для виконання робіт із заміни 

(реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва у 2015 році».
 № 708 від 17.07.2015 «Про затвердження адресного переліку для виконання робіт із заміни вікон  

сходових клітин у житлових будинках міста Києва у 2015 році».
 № 706 від 17.07.2015 «Про визначення комунального підприємства «Дирекція з капітального будівни-

цтва та реконструкції «Київбудреконструкція» замовником виконання робіт».
 № 671 від 10.07.2015 «Про внесення змін до додатку до розпорядження виконавчого органу Київ-

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 листопада 2014 року № 1395 «Про 
оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, житлово-будівельних 
кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків теплолічильниками разом з про-
грамно-апаратною частиною диспетчеризації».

 № 669 від 10.07.2015 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адмінітсрації) від 09 квітня 2015 року № 346 «Про затвердження адресних 
переліків для виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста Києва у 2015 році».

 № 632 від 30.06.2015 «Про затвердження адресного переліку для виконання робіт з капітального ре-
монту сходових клітин житлових будинків міста Києва у 2015 році».

 № 617 від 24.06.2015 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 лютого 2015 року № 119 «Про Програму еконо-
мічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік».

 № 605 від 22.06.2015 «Про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання робіт із заміни 
(реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва у 2015 році».

 № 566 від 11.06.2015 «Про внесення змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту бювет-
них комплексів на 2015 рік, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 18 лютого 2015 року № 126 «Про затвердження адресних 
переліків робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських вбиралень на 2015 рік».

 № 470 від 15.05.2015 «Про підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2015/2016 
років».

 № 415 від 27.04.2015 «Про встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках кому-
нальної власності територіальної громади міста Києва».

 № 298 від 02.04.2015 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 травня 2012 №711 «Про виконання робіт з роз-
робки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термосанації будівель бю-
джетної сфери».
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Вісник АКТУАЛьНО

Чи працюº рiшення Ки¿вради вiд 13.11.2014 р. ¹372/372  
«Про затвердження Положення про здiйснення органами  
самоорганiзацi¿ населення контролю за якiстю проведення ремонтiв 
у житлових будинках, переданих до сфери управлiння районних  
в мiстi Киºвi державних адмiнiстрацi¿»

Блiц-опитування

Так, працює. Лише протягом № кварталу  
2015 року наш актив ОСНу мав змогу контро-
лювати виконання ремонту покрівлі на просп.  
Маяковського, 48/9, 44/10. До речі, за остан-
ньою адресою від імені громади ми внесли 
ряд зауважень щодо виявлених недоліків, і за-
раз контролюємо їх усунення. Також під нашим 
контролем знаходяться ремонтні роботи під’їзду  
по вул. Закревського, 69, 67, а також укладання 
асфальту на бул. Бикова, 4 та 12.

Черевко О. І. — керівник 
ОСн «КМ «Джерело»
Деснянського району.

ОСН «КМ «Десна» сповна застосовує наданий Київрадою механізм контролю в галузі ЖКГ. Сьогодні на 
контролі ОСНу утеплення фасаду будинку на просп. Маяковського, 32-Д, асфальтування біля будинку 
по вул. Закревського, 49/1, ремонт квартири по вул. Закревського, 45.

Орлова л. С. — керівник
ОСн «КМ «Десна»
Деснянського району.

Активом нашого ОСНу були прийняті та підписані акти виконаних робіт з асфальтування біля будинків на 
просп. Маяковського, 12, 12-В, 14-А, вул. Драйзера, 9-Г, вул. Закревського, 13, (виконано задовільно). 
Під час контролю за ремонтом покрівлі по вул. Закревського, 19-В були виявлені недоліки. Утеплення 
фасаду по просп. Маяковського, 2-Б було виконано задовільно.  

віротченко І. П. — керівник
ОСн « КМ «Радосинь-1»
Деснянського району. 

До контрольних функцій за рішенням комітету 
ми вирішили залучити в першу чергу актив бу-
динків, де безпосередньо будуть здійснюватися 
ремонтні роботи. Так, ремонт сходових клітин 
по вул. Ілліча, 4/6 контролює  член комітету Олег 
Кураченко, ремонт фасадів будинків на Харків-
ському шосе, 21/5, 51, 55 — відповідно Валенти-
на Басита, Наталія Бусол та Олена Саєнко.

Сікалова в. Ю. — керівник
ОСн « КМ «нова Дарниця-2»
Дарницького району.
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Наш будинковий комітет вирішив здійснюва-
ти контроль за капітальним ремонтом вхідної 
групи за адресою Мінський проспект, 12, адже 
об’єми робіт та їх вартість досі значні — близько 
100 тис. грн. Актив ОСНу два місяці до початку 
робіт узгоджував позиції з підрядниками, під-
ключаючи навіть посадовців РДА. Громадський 
контроль організовано щоденно, робітники від 
підрядника не були до цього готові, вже звіль-
нилося 8 чоловік. На сьогодні виконано робіт на 
50%, контрольні функції ОСНом не знято.

Шевеленко Ю. в. — керівник
ОСн « БК «Мінський проспект, 12»
Оболонського району.

Комітет мікрорайону «Рідна оселя» Солом’ян-
ського району здійснює контроль за 8 об’єктами. 
Так, ремонт сходових клітин по вул. Металістів, 
12 та вул. Гетьмана, 36 виконано на 100%, а по 
вул. Металістів, 12-В, вул. Смоленська, 3-А та 
вул. Тупікова, 25 ремонт сходових клітин вико-
нано на 80%. Продовжуємо громадський контр-
оль за якістю ремонтних робіт покрівель на 2-х 
будинках мікрорайону.

Григоренко О. Г. — керівник
ОСн « КМ «Рідна оселя»
Солом’янського району.

ОСН «КМ «Теремки-1» охоплює 115 будинків, у 
більшості яких проводяться ремонтні роботи. 
До контролю за станом робіт залучені голови 
будинкових комітетів та активісти будинків. Під 
час громадського контролю були виявлені недо-
ліки у ремонті покрівлі по вул. Заболотного, 104 
та вул. Теремківська, 6. На сьогоднішній день 
ведеться контроль у 25 будинках. Найскладніше 
було досягти порозуміння з КП «Керуюча ком-
панія» щодо ремонту сміттєприймальних камер 
(шиберів) по просп. Глушкова, 39, 45, 47 та 51.

Бакун О. О. — керівник
ОСн « КМ «теремки-1»
Голосіївського району.

Протягом 2–3 кварталу активом нашого ОСНу були прийняті та підписані акти виконаних робіт з ремон-
ту покрівлі по вул. Лятошинського, 22, 8-А,  вул. П. Луценка, 16 та вул. Якубовського, 7, 2.  

нікітенко в. Ю. — керівник
ОСн « КМ «теремки-2»
Голосіївського району.

АКТУАЛьНО

виїзний семінар-практикум для керівників ОСн столиці  
в Деснянському районі з питань механізмів контролю  
за якістю ремонтних робіт
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІшЕННя

від 11 червня 2015 року N 624/1488

Про повноваження окремих органів самоорганізації  
населення (пілотний проект)

Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, пункту «і» статті 9 Земельного кодек-
су України, статті 14, пункту 20 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 15 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 7 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», частини першої статті 10 Закону України «Про благоустрій населе-
них пунктів», статті 5 Закону України «Про енергозбереження», статті 5 Закону України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святко-
вих дат, назв і дат історичних подій», з метою створення умов для забезпечення реальних можливостей 
органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада вирі-
шила:

1. Делегувати органам самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця - 2», «Комі-
тет мікрорайону «Нова Дарниця - З», «Квартальний комітет «Дарниця» такі повноваження:

1.1. У сфері житлово-комунальних послуг:

1.1.1. Участь у визначенні та погодження виконавця житлово-комунальної послуги з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибу-
динкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, 
утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт).

1.1.2. Участь у визначенні та погодження виконавця житлово-комунальної послуги з управління бу-
динком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, 
контроль за виконанням умов договору).

1.1.3. Участь у визначенні та погодження виконавця житлово-комунальної послуги з ремонту при-
міщень, будинків, споруд (капітальний ремонт: заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх 
реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій).

1.1.4. Здійснення  контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав  споживачів  у сфері 
житлово-комунальних послуг.

1.1.5. Проведення моніторингу виконання заходів міських програм, здійснення контролю за виконан-
ням рішень Київської міської ради у сфері житлово-комунального господарства в межах території, на 
якій діє орган самоорганізації населення.

1.2. У сфері землекористування:

1.2.1. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної фор-
ми власності у межах території, на якій діє орган самоорганізації населення.

1.3. У сфері благоустрою:

1.3.1. Контроль за виконанням рішень Київської міської ради в частині виконання заходів з благо-
устрою території, в межах якої діє орган самоорганізації населення.

АКТУАЛьНО
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Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), органам са-
моорганізації населення, зазначеним у пункті 1 цього рішення, та районним в місті Києві державним 
адміністраціям:

2.1. Забезпечити розроблення механізмів (порядків) реалізації органами самоорганізації населення 
делегованих відповідно до пункту 1 цього рішення повноважень.

2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої акти.

Внести до рішень Київської міської ради від 10.08.2003 N 608/768 «Про дозвіл на створення орга-
ну самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця - 2», від 25.09.2003 N 67/941 «Про 
дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця - 3», від 
23.10.2003 N 74/948 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Квартальний комітет 
«Дарниця» такі зміни:

— доповнити пункт 3 рішень підпунктами 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 такого змісту:

3.15. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, районної у місті Києві державної адміні-
страції пропозиції з питань благоустрою території (розміщення та функціональне призначення малих ар-
хітектурних форм, паркувальних майданчиків, розміщення тимчасових споруд та зовнішньої реклами, тех-
нічної документації з питань благоустрою території), в межах якої діє орган самоорганізації населення.

3.16. Здійснювати громадський контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених 
пунктів.

3.17. Вносити пропозиції до проектів містобудівної документації щодо території, в межах якої діє ор-
ган самоорганізації населення.

3.18. Отримувати від підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, економічне 
обґрунтування та розрахунок тарифу на житлово-комунальні послуги.

3.19. Вносити органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади пропозиції стосовно 
заходів щодо енергозбереження (обладнання будинків приладами обліку теплової енергії, оснащення 
квартир лічильниками газу, термомодернізації житлових будинків).

3.20. Вносити Київському міському голові та Київській міській раді пропозиції щодо присвоєння 
об’єктам міського підпорядкування імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 
подій.

3.21. Залучати для здійснення власних повноважень добровільні внески фізичних і юридичних осіб, 
інші надходження, не заборонені законодавством.

3.22. Здійснювати контроль  за  цільовим  використанням  юридичними  особами, які надають послу-
ги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, коштів, сплачених споживачами на утри-
мання будинків, споруд та прибудинкових територій.

3.23. Звертатися до суду за захистом своїх прав».

4. Надати можливість долучитись до пілотного проекту іншим діючим на території міста Києва орга-
нам самоорганізації населення. Порядок та процедуру приєднання визначає постійна комісія Київської 
міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків. Прийняте комі-
сією рішення є підтвердженням приєднання того чи іншого ОСН в місті Києві до пілотного проекту.

5. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з пи-
тань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків, постійну комісію Київської місь-
кої ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, постійну 
комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Київський міський голова В. Кличко

АКТУАЛьНО
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Меморандум про спiвпрацю
Київський міський осередок всеукраїнської громадської організації «асоціація сприяння 
самоорганізації населення» (далі — КМО всеукраїнської асоціації) звернувся до Київської 
міської ради VII скликання з пропозицією щодо подальшого вдосконалення діалогу між 
Київською міською радою та інституціями громадського суспільства з питань громадської 
участі, самоорганізації населення та місцевого самоврядування.
Здійснення зазначеного діалогу пропонується врегулювати у формі відповідного Мемо-
рандуму, який після його укладання зазначеними партнерами стане відкритим для зацікав-
лених громадських об’єднань та інших інститутів громадського суспільства щодо спільної 
участі у його виконанні. Укладання запропонованого Меморандуму сприятиме розвитку 
руху самоорганізації населення, місцевої демократії та громадянського суспільства і ста-
не стабілізуючим чинником розвитку міста Києва на сучасних європейських стандартах. 
наводимо проект Меморандуму.

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ У СфЕРАХ ГРОМАДСЬКОЇ УчАСТІ, 
 САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННя ТА МІСЦЕВОГО САМОВРяДУВАННя МІСТА КИЄВА

Меморандум про співпрацю (далі — Меморандум) укладений між Київською міською радою (далі - Ки-
їврада) та Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння са-
моорганізації населення» (далі — КМО Всеукраїнської Асоціації) і Громадською спілкою «Асоціація органів 
самоорганізації населення міста Києва» (далі — ГС «Асоціація ОСНів м. Києва») для здійснення спільної 
діяльності у сферах громадської участі, самоорганізації населення та місцевого самоврядування.

Виконання Положень Меморандуму спрямоване на об’єднання зусиль партнерів щодо забезпечення 
подальшого сталого розвитку столиці України і побудови громадянського суспільства та успішному вико-
нанню Міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2012–2016 рр.».

ОСнОвниМи наПРяМаМи СПІвПРацІ ПаРтнеРІв в РаМКах МеМОРанДУМУ є:

1) створення умов для розширення участі жителів м. Києва у вирішенні питань місцевого значення в 
межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб киян шляхом надання та сприяння у 
наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння розвитку руху самоорганізації населення, місцевої демократії та громадянського суспіль-
ства;

4) опрацювання механізмів прямої демократії — загальних зборів членів територіальних громад, місце-
вих ініціатив, громадських обговорень та слухань і сприяння їхньої безпосередній реалізації у столиці 
України;

5) сприяння участі органів самоорганізації населення (далі — ОСН), громадських об’єднань (ГО), інших 
інститутів громадянського суспільства (ІГС) у формуванні і реалізації цільових програм розвитку міс-
та Києва та здійсненні ними громадського контролю за їхнім виконанням;

6) сприяння залученню ОСНів, ГО та інших ІГС до надання пропозицій до проектів містобудівної доку-
ментації в частині Генерального плану розвитку міста Києва та детальних планів територій столиці і 
проектів землевідведення під об’єкт будівництва;

7) сприяння залученню ОСНів, ГО та інших ІГС до участі у вирішенні питання визначення місць розташу-
вання тимчасових споруд, об’єктів сезонної та засобів пересувної торгівлі і майданчиків для харчу-
вання біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

8) проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, презентацій, навчань з питань реалізації киянами 
безпосереднього народовладдя, здійснення їхньої самоорганізації та розвитку самоврядування;

9) сприяння вдосконаленню столичної нормативно-правової бази з питань прямої демократії, самоор-
ганізації та самоврядування;

10) розвиток співпраці Київської міської ради, її органів з ОСНами, ГО та іншими ІГС для спільного ви-
рішення актуальних проблем розвитку міста і життя киян.

ДО ОБГОВОРЕННЯ
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Вісник

На виконання Положень Меморандуму Київрада  уповноважує співпрацювати з КМО Всеукраїнської 
Асоціації та ГС «Асоціація ОСНів м. Києва» постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків (далі — постійну комісію Київради) та відділ з питань місцевого само-
врядування, інформаційної політики, регламенту, правопорядку та боротьби з корупцією управління забез-
печення діяльності постійних комісій Київської міської ради Секретаріату (далі — відділ).

При здійсненні своєї діяльності в рамках Меморандуму управління та відділ Секретаріату і постійна комі-
сія Київради керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про столицю України місто-герой Київ» та «Про органи самоорганізації населення», Статутом територі-
альної громади міста Києва, рішеннями Київради у сфері самоорганізації населення і місцевого самовря-
дування, Положеннями про Секретаріат та відділ Секретаріату.

КМО Всеукраїнської Асоціації та ГС «Асоціація ОСНів м. Києва» на виконання Меморандуму співпрацю-
ють з відділом Секретаріату та постійною комісією Київради.

При здійсненні своєї діяльності в рамках Меморандуму КМО Всеукраїнської Асоціації та ГС «Асоціація 
ОСНів м. Києва» керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», «Про столицю України місто-герой Київ», «Про органи самоорганізації населення» та «Про громадські 
об’єднання», Статутом територіальної громади міста Києва, рішеннями Київради у сфері самоорганізації 
населення і місцевого самоврядування, Статутом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація спри-
яння самоорганізації населення», Положеннями про КМО Всеукраїнської Асоціації га РЦ «Лівобережжя», 
Статутом ГС «Асоціація ОСНів м. Києва».

Меморандум підписано на засадах відкритості, добровільності та взаємодії партнерів.

Меморандум набирає чинності з дати його підписання його партнерами та діє по 31 грудня 2017 року.

Термін дії Меморандуму може бути пролонгований за згодою партнерів на визначений партнерами строк 
шляхом подання відповідного звернення однієї зі сторін у термін не пізніше 3-х місяців до дати його завер-
шення.

Меморандум відкритий для ГО та інших ІГС для його виконання та підписання у якості партнера Київради 
у зазначених сферах діяльності.

Від Київради:
Заступник міського голови — секретар Київради
Голова постійної комісії Київради з питань 
місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків 

Начальник управління забезпечення
діяльності постійних комісій Київської 
міської ради Секретаріату Київради

Від КМО Всеукраїнської Асоціації:

Голова Правління А.Є. Нєстєрков

Заступник голови правління, 
директор Ресурсного центру «Лівобережжя» О.Є. Чунаєв

Від ГС «Асоціація ОСНів м. Києва»:

Керівник В.Л. Гуманенко

Довідково:

Всеукраїнська громадська організація 

«АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ» Київський міський осередок 02154 м. Київ, 
Русанівська набережна, 20. Тел/факс: 044-295-18-74

е-таіі: info@kmo-asson.kiev.ua, rusanivkaosn@ukr.net http://kmo-asson.kiev.ua/

ДО ОБГОВОРЕННЯ
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Вісник

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про деякі питання міського конкурсу 
проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування

10.08.2015 № 776

Голова В. Кличко

015098

Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 
«Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», місь-
кої комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку грома-
дянського суспільства у м. Києві на 20122016 рр.», затвердженої рішенням Київської 
міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078, та рішення Київської міської ради від  
28 січня 2015 року № 60/025 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою забезпечення  
сприятливих умов для участі територіальної громади міста Києва у розвитку міста,  
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити фінансування проектів та про-
грам переможцям міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовря-
дування в межах видатків, передбачених у бюджеті міста Київ на 2015 рік на виконання 
міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку грома-
дянського суспільства у м. Києві на 20122016 рр.», згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови  
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

МІСьКИй КОНКУРС

ДовіДка: міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування для органів 
самоорганізації населення м. Києва проводився у 2012-2013 рр.
всього за 2012-2013 роки:

• взяло участь ОСн — 34
• подано проектів — 36
• визнано переможцями — 26
• визначено фінансової підтримки — 1.367 тис. грн.

(в середньому 52,6 тис. на 1 ОСн — переможець)
У 2014 році міський конкурс не проводився.
У 2015 році подано 21 проект на загальну суму 1423932 грн., затверджено конкурсною комісією 
проектів на 952827 грн.
вперше в 2015 році переможцями стали ОСн-представники всіх 10 районів столиці.
Про хід реалізації проектів-переможців 2015 року плануємо розповісти в наступному номері  
«вісника ОСн».
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ВісникМІСьКИй КОНКУРС

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської  міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
____10.08.2015___ № ___776____

ПЕРЕЛІК 
ПЕРЕМОжЦІВ МІСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ  

РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРяДУВАННя

№
п/п

Назва ОСН Район Назва проекту

Загальна 
вартість 
проекту 
або про-

грами 
(грн.)

1. «Комітет мікрорайону 
«Теремки-2»

Голосіївський «Впорядкування алеї на вул. Мар-
шала Якубовського, 1–3 мікрора-
йону Теремки-2 у Голосіївському 
районі»

63036

2. «Будинковий комітет  
«Вулиця Анни Ахматової 
41, 43»

Дарницький «Влаштування тренажерного май-
данчика для підлітків на вул. Анни 
Ахматової, 43»

40000

3. «Будинковий комітет  
«Вулиця Крупської, 10»

Дарницький «Благоустрій прибудинкової те-
риторії будинку №10 на вул.Круп-
ської  у Дарницькому районі»

19650

4. «Квартальний комітет  
«Зариваха»

Дарницький «Забезпечення водопостачання 
зони відпочинку жителів на вул. 
Іжевській у Дарницькому районі»

30000

5. «Комітет мікрорайону 
«Приозерний»

Деснянський «Облаштування центральної алеї 
мікрорайону парково-садовими 
лавами та урнами»

56000

6. «Комітет мікрорайону 
«Лісовий-4»

Деснянський «Облаштування спортивно-оздо-
ровчого майданчика на Лісовому 
проспекті, 17А у Деснянському ра-
йоні»

94085

7. «Будинковий комітет  
«Бульвар Праці, 5»

Дніпровський «Облаштування огорожі навколо 
зеленої зони прибудинкової тери-
торії будинку №5 на бульварі Праці»

19350

8. «Комітет мікрорайону 
«Русанівка»

Дніпровський «Укріплення схилів Русанівського 
каналу»

52000

9. «Комітет мікрорайону 
«Дніпровець»

Дніпровський «Встановлення інтерактивного ди-
тячого майданчика в мікрорайоні 
ДВРЗ «Дитяча мрія»»

59900

10. «Комітет мікрорайону 
«Селище Водогін, хутори 
Микільський та Редьки»

Оболонський «Благоустрій парку відпочинку та 
дозвілля мешканців селища Водо-
гін, хуторів Микільський та Редьки»

28444

11. Будинковий комітет 
«Вул. Кіквідзе, 23»

Печерський «Проведення заходів із встанов-
лення огорожі з воротами, хвірт-
кою та електромеханічними ко-
довими замками та благоустрою 
території»

17544



15
органів самоорганізації населення

Вісник МІСьКИй КОНКУРС

№
п/п

Назва ОСН Район Назва проекту

Загальна 
вартість 
проекту 
або про-

грами 
(грн.)

12. «Комітет мікрорайону 
«Видубичі»

Печерський «Облаштування та благоустрій 
шкільного подвір’я»

39830

13. «Комітет мікрорайону 
«Куренівка»

Подільський «Облаштування прибудинкових 
територій в межах «КМ «Куренівка» 
Подільського району»

60000

14. «Комітет мікрорайону 
«Злагода-1»

Святошинський «Облаштування прибудинко-
вих територій багатоквартирних  
будинків на вул. Святошинській, 
Петрицького, Верховинній, Котель-
никова, Львівській та просп. Пере-
моги у Святошинському районі»

50000

15. «Квартальний комітет  
«Авіатор«

Святошинський «Реконструкція та озеленення час-
тини вул. Василя Степанченка у 
Святошинському районі»

32060

16. «Комітет мікрорайону 
«Рідна оселя»

Солом’янський «Благоустрій скверу на вул. Смо-
ленській — запорука безпеки киян»

40000

17. «Комітет мікрорайону 
«Дачі Караваєві»

Солом’янський «Безпека дитячого дозвілля» 50000

18. «Комітет мікрорайону 
«Лук’янівський»

Шевченківський «Облаштування дитячого спортив-
но-ігрового майданчика у мікрора-
йоні Лук’янівський на вул. Дегтя-
рівській, 28»

60000

19. «Комітет мікрорайону 
«Сирець-1»

Шевченківський «Територія розвитку та дозвілля 
малюків у Сирецькому парку»

99928

20. «Квартальний комітет  
«Шулявка»

Шевченківський «Безпечне подвір’я шляхом прове-
дення заходів із благоустрою (ч.2)»

35000

21. «Квартальний комітет  
«Шулявка»

Шевченківський «Організація заходів із забезпе-
чення додатковими побутовими 
послугами соціально незахищених 
мешканців кварталу та прилеглих 
територій (присвячений Дню лю-
дини похилого віку та Дню інвалі-
дів)»

6000

Всього: 952827

Керівник апарату В.Бондаренко
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З турботою про дiтей
В рамках міського конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування один з пере-
можців конкурсу ОСН «Комітет мікрорайону «Дні-
провець» реалізує масштабний проект для дітей, 
який полягає у забезпеченні дошкільного навчаль-
ного закладу мікрорайону ДВРЗ новітнім дитячим 
майданчиком (див. фото ескізу). 

Керівник ОСН-комітету мікрорайону «Дніпро-
вець» Вячеслав Себба розповів про наступне: «Ре-
алізація нашого проекту передбачає встановлення 
сучасного, якісно нового дитячого майданчика в 
ДНЗ № 700 (Дніпровський район). Наш проект — 
реакція ОСНу на звернення батьківського комітету 
та керівництва садочка. Як виявилось, у цьому са-
дочку є всього 30 % від необхідної кількості ігрово-
го інвентарю, який було встановлено ще у 60х-70х 
роках. Звісно, він вже давно вичерпав свій ресурс 
та потребує заміни. Новий майданчик буде одним із 

кращих в мікрорайоні, новітній та безпечний, спри-
ятиме покращенню фізичної, розумової і соціальної 
активності дітей і буде вільним для користування 
усіма місцевими дітлахами від 2 до 8 років.

Проектом передбачено надати майданчику ви-
гляд казковості завдяки оформленню його відповід-
ними ігровими формами, що дозволить організо-
вувати рольові ігри, розвивати дитячу фантазію та 
виконувати активні вправи», — зазначив Вячеслав 
Себба.

«Втілити проект нашої громади в життя нам до-
поможуть організації-партнери. Це громадська ор-
ганізація «Добробут і Безпека» та громадський діяч 
Павло Тесленко, які взяли на себе питання благо-
устрою території під майданчик, транспортування і 
встановлення його елементів. Ми вдячні їм за під-
тримку та розуміння», — додав керівник комітету 
«Дніпровець».

Засідання конкурсної комісії 10 липня 2015 року
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Вісник

Шлях до злагоди

на засіданні університету. ліворуч — керівник ОСн  
«Будинковий комітет «вулиця Севастопольська, 13» 

 Дарницького району — Прищепа володимир  
Федорович.

У цей непростий для України час вважаємо, що 
єднання людей, їх самоорганізація в різних сфе-
рах життєдіяльності, підтримка в суспільстві таких  
проявів, як толерантність та взаємодопомога є 
пріоритетними. Усвідомлюючи ці тенденції, актив 
будинку №13 по вулиці Севастопольській вирішив 
створити орган самоорганізації населення — бу-
динковий комітет. Оперативно здійснивши необхідні 
кроки, ми вже отримали й рішення Київської міської 
ради, й розпорядження Київської міської державної 
адміністрації, зараз завершуємо реєстрацію ОСН як 
юридичної особи.

Переконати жителів будинку в необхідності єд-
натися, більш тісно взаємодіяти й спілкуватися не 
було проблемою, адже ми вже не один рік активно 
співпрацюємо в контексті діяльності з Дарниць-
ким університетом третього віку. Варто зазначи-
ти, що цей заклад є досить популярним, тому що в  
2013 році було вже 160 бажаючих взяти участь 
участь у його діяльності.

Напрями діяльності найрізноманітніші: це і нала-
годження зв’язків з Посольством Польщі щодо під-
тримки спілки українських поляків, творчі контакти 
з Першим національним каналом України (див. на 
фото), товариством «Знання» та ін.

Неабиякий інтерес у наших колег викликають фа-
культети, які діють в університеті, зокрема: житлово-
комунальних проблем, психологічної реабілітації, 
журналістики, образотворчого мистецтва, хорового 
співу та вокалу. Активно набуває розвитку волон-
терство, підтримуємо зв’язки з бійцями військових 

підрозділів. Переселенцям з окупованих територій 
та малозабезпеченим верствам населення нада-
ємо гуманітарну допомогу. Створили громадське 
об’єднання «Об’єднання солдатських матерів».

Маючи позитивний досвід згуртування жителів 
Дарницького району в університеті, сподіваємося 
розгорнути активну роботу в своєму будинку в час-
тині повноважень ОСН згідно зі ст. 14 Закону України 
«Про органи самоорганізації населення». Вважає-
мо,  проблем не буде, адже сфери діяльності універ-
ситету та ОСН досить схожі й актуальні для жителів.

Прищепа в. Ф. — керівник ОСн 
«Будинковий комітет  

«вулиця Севастопольська, 13»
Дарницького району

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ



18
органів самоорганізації населення

Вісник

Першi кроки будинкового комiтету
від редакції. У попередньому номері «вісника ОСн» №1(12) 2015р. повідо-
млялося про легалізацію нового будинкового комітету на просп. П. Григо - 
ренка в буд.№12 Дарницького району. варто зазначити, що досить  
тривалий час обговорюється питання про доцільність створення ОСн саме  
у формі будинкових комітетів. тому ми вирішили поцікавитися у керівника 
ОСн Олександра Козира, якими стали перші кроки новоствореного ОСн.

Як будинковий комітет ми працюємо не так дав-
но, але ініціативна група небайдужих жителів бу-
динку сформувалася тривалий час тому з моменту 
придбання квартир у новобудові, непростих контак-
тів із забудовником, потім — із працівниками ЖЕКу. 
Набувши статусу ОСН, ми визначили пріоритетні за-
вдання, згідно із Законом України «Про органи са-
моорганізації населення» на зборах утворили перші 
робочі групи з числа активу щодо утеплення кому-
нікацій у будинку, а другу — щодо облаштування 
відео спостереження у зв’язку зі значною кількістю 
крадіжок майна жителів. Сьогодні на завершальній 
стадії діяльність другої робочої групи, адже відео 
спостереження вже встановлено (див. на фото) за 
мінімальні кошти. Разом із тим, діяльність першої 

групи тільки набирає обертів, до цього вже дода-
лися проблеми взаємостосунків з «Київенерго», на 
контролі — питання незадовільної роботи ліфтів. На 
жаль, так і не складаються рівноправні та ділові від-
носини з організаціями в галузі ЖКГ. Обсягу робіт 
достатньо, все більше намагаємося залучити жи-
телів до вирішення інших питань через створення 
тимчасових робочих груп. Готові поділитися досві-
дом з іншими як будинковими, так і мікрорайонними 
ОСНами щодо встановлення відео спостереження 
за мінімальними цінами, технічним обслуговуван-
ням, організаційними тощо.

наші контакти: e-mail: linchsoft@gmail.com

Зліва — керівник ОСн «Будинковий комітет «Проспект Петра Григоренка, 12»  
Дарницького району  О. Козир

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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Вісник МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Спортивний фестиваль  
на Троºщинi
До Дня незалежності України чотири органи самоорганізації населення мікрорайонного рівня Деснян-

ського району — «Приозерний», «Фестивальний», «Милославський», «лісовий-2» вирішили об’єднати зу-
силля та організувати спортивний фестиваль «Здорова молодь — здорова нація».

Захід відбувся на найбільшому стадіоні троєщини по вул. Драйзера, 2-Б.
Програма фестивалю була різноманітною — футбол, бокс, дзюдо, кунг-фу, тайський бокс. нагороди 

переможцям вручав екс-футболіст «Динамо» владислав ващук. наприкінці відбувся святковий концерт.
Органи самоорганізації населення налагодили тісні ділові контакти з основними спортивними клубами 

та секціями району.
Подаємо фоторепортаж із фестивалю та інших спортивних заходів за участі ОСнів.
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ВісникОФІЦІйНО

Сприяння охороні громадського порядку —  
повноваження ОСН

Ст. 14 Закону України 
«Про органи самоорганізації населення» — 
«сприяти відповідно до законодавства
правоохоронним органам у забезпеченні 
ними охорони громадського порядку».

(витяг)

Серед широкого спектру повноважень органів самоорганізації населення особливе місце займає 
сприяння правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.

Багаторічними лідерами у цьому питанні є органи самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Русанівка» Дніпровського району (керівник — Нєстєрков А.Є.) та «Комітет мікрорайону «Нижні Бортни-
чі» Дарницького району (керівник — Мартиненко В.С.). Частина ОСНів Деснянського, Святошинського, 
Солом’янського районів також мають досвід такої співпраці.

Подаємо рішення Київради, яке унормовує діяльність члена громадського формування з охорони 
громадського порядку в м. Києві.

 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІшЕННя

від 2 липня 2015 року № 660/1524

Про затвердження Положення про особисте посвідчення  
і нарукавну пов’язку члена громадського формування  

з охорони громадського порядку та державного кордону  
на території міста Києва

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 2 Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», у зв’язку зі значною суспільною напругою та з метою зміцнення правопорядку в місті Києві 
Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про особисте посвідчення і нарукавну пов’язку члена громадського фор-
мування з охорони громадського порядку та державного кордону на території міста Києва (додається).

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з пи-
тань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією.

Київський міський голова В. Кличко
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Вісник ОФІЦІйНО

ПОЛОжЕННя
про особисте посвідчення і нарукавну пов’язку члена  

громадського формування з охорони громадського порядку  
та державного кордону на території міста Києва

1. Члени громадських формувань з охоро-
ни громадського порядку і державного кордону 
зобов’язані під час виконання обов’язків з охорони 
громадського порядку і державного кордону мати 
особисте посвідчення члена громадського форму-
вання та нарукавну пов’язку.

2. Особисте посвідчення члена громадсько-
го формування та нарукавна пов’язка мають від-
повідати вимогам Закону України від 22.06.2000  
№ 1835-III «Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону», постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1872 
«Про затвердження Типового статуту громадсько-
го формування з охорони громадського порядку 
і державного кордону, описів зразків бланка по-
свідчення і нарукавної пов’язки члена такого фор-
мування» та іншим нормативно-правовим актам.

3. Особисте посвідчення члена громадського 
формування пред’являється у випадках, передба-
чених Законом України від 22.06.2000 р. № 1835-III 
«Про участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» та іншими норматив-
но-правовими актами.

Особисте посвідчення члена громадського 
формування пред’являється таким чином, щоб 
особа, яка з ним ознайомлюється, мала змогу 
прочитати всі записи, що містяться на посвідченні.

Забороняється пред’явлення для ознайомлен-
ня посвідчення у стані, що унеможливлює його 
прочитання.

До таких станів належать:
1) механічне пошкодження посвідчення, що по-

збавляє можливості достовірно сприйняти записи 
(окрему їхню частину), які містяться на посвідченні;

2) наявність на посвідченні непрозорих матеріалів, 
що позбавляє можливості достовірно сприйняти запи-
си (окрему їхню частину), які містяться на посвідченні;

3) інші випадки, коли особа, яка ознайомлюєть-
ся із посвідченням, позбавлена можливості досто-
вірно сприйняти записи (окрему їхню частину), які 
містяться на посвідченні.

4. Нарукавна пов’язка носиться на лівій руці посе-
редині плечового суглоба. Вона носиться таким чи-
ном, щоб забезпечити можливість оточуючих ознайо-
митися із змістом написів, що містяться на пов’язці.

Пов’язка не може:
1) мати механічного пошкодження, що унемож-

ливлює достовірне ознайомлення із змістом напи-
сів на ній (частини написів);

2) бути прикритою непрозорим матеріалом  
(повністю або частково);

3) перебувати в іншому стані, що не дає можли-
вості достовірно ознайомитися з написами (части-
нами написів) на ній.

5. Член громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону під 
час виконання обов’язків з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону володіє певним 
обсягом повноважень, а отже особа, щодо якої він 
їх застосовує, має бути впевнена у наявності та-
ких повноважень. З урахуванням цього член гро-
мадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону під час виконання 
обов’язків з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону не має права носити елементи 
одягу або інші предмети вжитку, що не дають змо-
ги встановити належність особистого посвідчення 
члена громадського формування саме цій особі 
або унеможливлюють ідентифікацію особи, окрім 
випадків, передбачених чинним законодавством.

До зазначених елементів одягу та інших предме-
тів вжитку належать такі, які прикривають обличчя 
особи настільки, що оточуючі позбавлені можли-
вості достовірно ідентифікувати особу (головний 
убір типу «балаклава», непрозорі маски, інше).

6. Член громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону під 
час виконання обов’язків з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону має право носи-
ти сонцезахисні окуляри та медичні маски. При 
пред’явленні особистого посвідчення члена гро-
мадського формування він зобов’язаний на вимогу 
особи, яка ознайомлюється із посвідченням, зняти 
сонцезахисні окуляри та медичну маску для своєї 
ідентифікації. У разі потреби, при зніманні медичної 
маски, член громадського формування може пере-
дати своє посвідчення іншому члену громадсько-
го формування, який залишається біля особи, яка 
ознайомлюється із посвідченням, і зняти маску на 
відстані від інших осіб (не більше трьох метрів).

7. Член громадського формування з охоро-
ни громадського порядку і державного кордону, 
який під час виконання обов’язків з охорони гро-
мадського порядку і державного кордону порушує 
вимоги цього Положення, не може користувати-
ся правами, передбаченими Законом України від 
22.06.2000 № 1835-III «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного кордону» 
та іншими нормативно-правовими актами.

Київський міський голова В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради 
02.07.2015 № 660/1524
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ВісникНА ЗАМІТКУ КЕРІВНИКУ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 10, тел/факс (044) 202-61-51 Call-центр (044) 15-51 

E-mail: gukv@gukv.gov.ua    Код ЄДРПОУ 19020407

27.08.2015  
на №

Департамент суспільних 
комунікацій

Заступник директора О.Шмуляр

Шалюта
Михальчук 202-61-77

Департаментом комунальної власності м. Києва розглянуто звернення Департаменту 
суспільних комунікацій щодо нарахування орендної плати для органів самоорганізації 
населення.

Відповідно до довідки Державного комітету статистики України орган самоорганізації 
населення відноситься до виду діяльності за КВЕД «Управління на рівні районів, міст, 
районів у містах. Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.1312 Регіональні та місцеві 
органи державного управління».

Відповідно до п. 19 рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280 «Про 
затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» розмір 
річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 грн. на рік для бюджетних 
установ та організацій, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва.

У разі надання Департаментом суспільних комунікацій довідки про утримання орга-
нів самоорганізації населення за рахунок бюджету міста Києва, при укладанні договорів 
оренди буде застосовуватись орендна плата 1 грн. на рік.

До питання орендно¿ плати  
за примiщення ОСН
на чисельні звернення керівників ОСн щодо доцільності нарахування орендної пла-
ти за приміщення комунальної власності, які на правах оренди використовуються 
органами самоорганізації населення, Департамент суспільних комунікацій вико-
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) звернувся за 
роз’ясненнями до департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації).

надаємо копію відповіді, що надійшла, для врахування в роботі органів самооргані-
зації населення столиці.

від
№ 062/07/20-9546
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Елементи дiлового листа
Згідно з чинним законодавством України, органи самоорганізації населення — це пред-
ставницькі органи, що створюються жителями для вирішення питань місцевого значення. 
Одним із пріоритетних повноважень ОСн є представлення разом із депутатами інтересів 
жителів будинку, вулиці, мікрорайону міста у відповідній місцевій раді та її органах, місце-
вих органах виконавчої влади. Керівник ОСн представляє цей орган у відносинах з фізич-
ними та юридичними особами, секретар ОСн забезпечує ведення діловодства. на допо-
могу активу ОСн, а особливо — секретарю ОСн — надаємо матеріали, що можуть стати в 
нагоді при підготовці ділових листів.

Звертання:
Шановний(а) (ім’я та по батькові)! Шановний(а) 

пане (пані)...! Глибокошановний (ім’я та по батько-
ві)! вельмишановний добродію! Шановні панове 
(колеги)! високошановний пане...!

	 У	сучасному	діловому	листуванні	прийнято	за-
значати	 звання	 адресата	 чи	 вказувати	 на	 його	
професію.
високопоставлений пане Міністре! Шановний 

вчителю! вельмишановний (високоповажний) про-
фесоре! високоповажний пане ректоре!

 Якщо це лист-відповідь на	запит,	на	запрошен-
ня,	лист-подяка,	то	вже	в	першому	реченні	буде	
доречним	ввічливо	висловити	вдячність
висловлюємо свою найщирішу вдячність за... 

Ми щиро вдячні вам за те, що ви... Перш за все до-
звольте подякувати вам за... цей лист - вияв нашої 
вдячності за ... Дозвольте висловити свою вдяч-
ність... вдячні вам за запрошення... Щиро дякуємо 
за лист з порадами та рекомендаціями щодо... Дя-
куємо за надану можливість...

 У листах-підтвердженнях	 варто	 скористатися	
такими	початковими	фразами:
Із вдячністю підтверджуємо отримання листа-

відповіді... Підтверджуємо отримання вашої теле-
грами... Ми отримали вашого листа з повідомлен-
ням про... і щиро вам вдячні. Офіційно підтвер-
джуємо свою згоду на... на підтвердження нашої 
попередньої домовленості (телефонної розмови) 
повідомляємо...

 Поширеними вступними фразами	 в	 ділових	
листах	 є	 посилання	 на	 попередній	 лист,	 теле-
фонну	розмову,	подію,	зустріч:
У відповідь на ваш лист від (дата)... відповідно до 

пункту укладеної угоди... відповідаючи на ваш за-
пит від (дата)... відповідно до контракту (домовле-
ності)... Посилаючись на оголошення в газеті (жур-
налі), просимо вас...

 До спонсорів, клієнтів, партнерів	 нерідко	 до-
водиться	звертатися	із	проханнями.	Типові	ви-
слови	для	їх	оформлення:
Будь ласка, повідомте нам про... Звертаємося до 

вас із проханням про невелику пожертву у фонд... 
Будемо вдячні, якщо ви підтвердите свою участь у... 
насамперед просимо повідомити... Просимо вас 
уважно вивчити наші пропозиції і дати остаточну 
відповідь. Просимо вас терміново оплатити рахун-
ки. Ми були б щиро вдячні, якби ви змогли повідо-
мити про своє рішення найближчим часом. вибачте 
за додаткові турботи, але чи не були б ви настільки 
люб ‘язні дати детальні письмові пояснення з при-
воду...

 Іноді	 виникають	 такі	 ситуації,	 коли	 потріб-
но вибачитися, перепросити	 за	 неприємності,	
яких	ви	завдали	адресату.	У	такому	разі	листа	
слід	розпочинати	так:
Просимо вибачення за прикре непорозуміння, 

що сталося... Щиро перепрошуємо вас за вчорашнє 
спізнення на зустріч. Щиро просимо вибачення за 
затримку з відповіддю. Просимо вибачення за ство-
рені вам не з нашої вини незручності. хочемо виба-
читися за завдані вам зайві турботи. Перепрошуємо 
за зайві хвилювання з приводу... Просимо вибачити 
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нам за неможливість вчасно виконати ваше замов-
лення... вибачте, нам вельми незручно, що...

 У листах-нагадуваннях,	 що	 належать	 до	 пси-
хологічно	 складних,	 треба	 ввічливо,	 тактовно,	
делікатно,	ненав’язливо	вказати	на	те,	що	тер-
мін	 оплати	 рахунків	 минув.	 Такі	 листи	 варто	
розпочинати	так:
вважаємо за свій обов’язок ще раз нагадати вам 

про... вважаємо необхідним нагадати вам... Зму-
шені нагадати вам, що досі не отримали від вас 
оплаченого рахунка. Дозвольте нагадати вам про... 
нам дуже незручно, що змушені нагадувати вам 
про...вибачте, що знову турбуємо вас, але ми не 
отримали жодної відповіді на лист від (дата). вибач-
те, але ми хочемо нагадати вам про необхідність 
оплати рахунка за... Гадаємо, що це лише непоро-
зуміння.

 Інколи	 делікатність	 не	 дає	 бажаних	 наслідків,	
тоді	 слід	 виявити	 категоричність	 і	 рішучість.	
Це	можна	зробити	так:
незважаючи на неодноразові нагадування та 

вжиті запобіжні заходи, ваш борг не погашено, на-
томість він продовжує зростати. вважаємо за по-
трібне попередити вас про свій намір розірвати 
контракт. У зв’язку з тим, що ви, незважаючи на 
наше наполегливе прохання погасити заборго-
ваність, і досі не надіслали оплаченого чека, ми 
змушені припинити виконання всіх ваших замов-
лень. Усі наші намагання примусити вас сплатити 
борг були марними, а тому ми подаємо позов до  
суду.

 До	 категорії	 складних	 листів	 належать	 листи-
відмови. Сформулюйте	відмову	так:
Ми докладно вивчили запропонований вами про-

ект і з прикрістю повідомляємо, що не маємо ні най-
меншої можливості... Шкода, але з огляду на усклад-
нення ситуації ми не можемо підтримати ваш проект. 
Щиро жалкуємо, проте ситуація, що склалася, не до-
зволяє нам... на жаль, ми не можемо прийняти вашої 
пропозиції. вибачте, але ми не можемо погодитися 
на... Дуже шкода, але ми не маємо можливості задо-
вольнити ваше прохання з деяких причин.

 Вибір	завершальних	речень	є	також	важливим	
і	 залежить	 від	 змісту	 листа.	 Слово	 “дякую”	 -	
найуживаніше	 слово	 кожного	 порядного	 ко-
мерсанта,	 підприємця,	 банкіра,	 кожної	 ділової	
людини.
Дозвольте ще раз подякувати вам... хочемо ще 

раз висловити свою щиру вдячність... Щиро дяку-
ємо за ... Дякуємо за допомогу ... Ще раз дякуємо 
вам і висловлюємо надію, що...

 Доречним	і	корисним	наприкінці	листа	є	запев-
нення	 адресата	 як	 психологічне	 підкріплення	
усього	висловленого	в	листі:
Запевняємо, що ви цілковито можете розрахову-

вати на нашу підтримку. Будемо раді співпрацювати 
з вами. Були б раді співпрацювати з вами і чекати-
мемо вашої відповіді. Ми зателефонуємо вам, щоб 
домовитися про взаємнозручний час для зустрічі.

 Досить	поширеною	формою	кінцівки	у	ділових	
листах	є	висловлення	надії,	сподівання:
Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить 

вас. Сподіваємося, що домовленість буде взаємо-
вигідною. Гадаємо, що в майбутньому зможемо 
стати вам у нагоді. Сподіваємось отримати вашу 
відповідь найближчим часом. Маємо надію на вста-
новлення тісних контактів між нашими установами. 
Розраховуємо на тісну і взаємовигідну співпрацю.

 Завершальним	може	бути	прохання:
Просимо вас уважно ознайомитися з... Просимо 

вас терміново повідомити (зателефонувати).

 Буде	 ввічливо,	 якщо	 наприкінці	 листа	 Ви	 по-
вторите	вибачення	за	турботи,	затримку	з	опла-
тою	чи	запізнення:
Ще раз просимо вибачення за завдані незруч-

ності. Щиро просимо вибачення за... Ще раз пере-
прошую за цю прикру помилку.

 Не	слід	забувати	про	прощальну	фразу.	Пропо-
нуємо	такі	форми:
З повагою... З вдячністю і повагою... Бажаємо 

успіхів! З повагою і найщирішими побажаннями... 
Залишаємо з пошаною...
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МІНІСТЕРСТВО фІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 січня 2015 року № 11
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку  

для суб’єктів державного сектору

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  
наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору;
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сек-

тору;
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору;
Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.
 
В. о. Міністра І. Уманський

ВИТяГИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 січня 2015 року № 11

МЕТОДИчНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору

I. Загальні положення

II. Класифікація основних засобів

1.2. Інші необоротні матеріальні активи включають:
 музейні фонди;
 бібліотечні фонди;
 малоцінні необоротні матеріальні активи.
До малоцінних необоротних матеріальних активів, зокрема включаються: знаряддя лову (трали, не-

води, сіті тощо), бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву; спеціальні інструменти та спеціальні 
пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних 
замовлень); предмети виробничого значення вартістю до 2500 гривень включно за одиницю (комплект) 
без податку на додану вартість — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє 

На допомогу бухгалтеру органу  
самоорганiзацi¿ населення
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охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлоко-
піювальні рами тощо); предмети, призначені для видачі напрокат; господарський інвентар вартістю до 
2500 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість; інші малоцінні необоротні 
предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 2500 гри-
вень (для сценічно-постановочних засобів — 5000 гривень) включно без податку на додану вартість, — 
телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо; 

 білизну, постільні речі, одяг та взуття.
Суб’єкти державного сектору, які систематично отримують значний обсяг білизни, постільних речей, 

одягу та взуття для здійснення своєї діяльності, до цієї групи зараховують:
1) білизну (сорочки, халати);
2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, 

мішки спальні тощо);
3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спід-

ниці, куртки, штани тощо);
4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);
5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).
Інші суб’єкти державного сектору ведуть облік білизни, постільних речей, одягу та взуття у складі 

інших необоротних матеріальних активів;
 природні ресурси;
 інвентарну тару;
 необоротні матеріальні активи спеціального призначення;
 інші необоротні матеріальні активи.
До складу цієї групи включаються інші необоротні матеріальні активи, які не знайшли відображення у 

інших групах підпункту 1.2.
 
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М. О. чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 січня 2015 року № 11

МЕТОДИчНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору

II. Визнання та оцінка запасів

5. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких 
фактичних витрат:

 суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих 
податків;

 суми ввізного мита;
 суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єктам дер-

жавного сектору;
 транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за ван-

тажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх 
використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

 інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і приведення їх у стан, в якому 
вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб’єкта державного сек-
тору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М. О. чмерук
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Вісник

Cекретар ОСН «Комітет 
мікрорайону «Воскресенка» 

Дніпровського району  —

Самойлова  
Олена Вікторівна

(50 років)

Керівник ОСН «Комітет  
мікрорайону «Березняки-

Тельбін» Дніпровського 
району —

Гуманенко  
Валерій Леонідович

(45 років)

Керівник ОСН «Комітет 
 мікрорайону «Приозерний» 

Деснянського району — 

Коваль  
Владислав Ігорович

(30 років)

Секретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Новопечерський»  

Печерського району  —

Шудра 
Валентина Іванівна

(65 років)

Керівник ОСН «Комітет 
 мікрорайону «Чернігівський» 

Деснянського району —

Качаненко  
Валентина Андріївна

(60 років)

Наші ювіляри!

Секретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Десна»  
Деснянського району 

Мартинова  
Тетяна Алимівна 

(55 років)
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Вісник

Дозвіл на створення  
органу самоорганізації населення, 

наданий рішенням Київської міської ради
Будинковий комітет «Данко-1» у Дарницькому районі м. Києва

(№ 662/1526 від 02.07.2015 р.)

Легалізація нового ОСН

До Єдиного реєстру ОСН у місті Києві внесено орган самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вул. Севастопольська, 13» Дар-
ницького району під №131 (Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації 
№779 від 10.08.2015р.) 

«ВІСНИК ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННя»  
підготовлений за пропозиціями, побажаннями та матеріалами представників ОСН  

м. Києва. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради  
(Київської міської державної адміністрації) звертається до представників ОСН  

надавати свої пропозиції щодо змісту наступних випусків бюлетеню.


