
органів самоорганізації населення

Вісник
№ 3 (17),  

2016

Про міську цільову програму «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2017–2019 роки» (див. на стор. 5–6)

Указ Президента України від 01.12.2016 
№  534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо 
сприяння зміцненню національної єдності та 
консолідації українського суспільства,  під-
тримки ініціатив громадськості у цій сфері»

(c. 3)

Київська мiська рада ухвалила мiську цiльову 
програму «Сприяння розвитку громадянського 
суспiльства у м. Києвi на 2017–2019 роки»

(c. 5)

Круглий стіл «Проект Концепції Статуту  
територіальної громади міста Києва: роль  
органів самоорганізації населення столиці»

(c. 7)

Громадськi проекти оСн в рамках бюджету 
участi

(c. 10)

Реалiзацiя проекту триває

(c. 14)

Дитячi майданчики — турбота активу оСн

(c. 15)

оСн «Квартальний комiтет «Прип’ятчани» 
реалiзував проект в рамках мiського конкурсу

(c. 16)

назустрiч людям (соцiальний проект мiського 
конкурсу проектiв та програм розвитку 
мiсцевого самоврядування)

(c. 17)

Короткий фотозвіт про проведені збори  
(конференції) оСн міста Києва.

(c. 18)

Як представляти iнтереси громади 
 (з матерiалiв звiтної конференцiї ОСН «Комiтет 
мiкрорайону «Днiпровець» Днiпровського  
району)

(c. 20)

Акцiя з благоустрою серед оСн мiста Києва 
триває

(c. 21)

Актив оСн «Злагода-1» Святошинського  
району провiв толоку

(c. 23)

Керiвники та секретарi оСнiв пiдвищують 
власну професiйну компетентнiсть

(c. 24)

Заслуженi нагороди

(c. 25)

наказ Міністерства фінансів України  
від 29.12.2015  № 1219 «Про затвердження 
деяких нормативно-правових актів з бухгал-
терського обліку в державному секторі»

(c. 27)

Дозволи на створення оСн

(c. 28)



Cекретар оСн «Комітет 
мікрорайону «нова Дарниця – 

2» Дарницького району — 

Кубарський  
Андрій Іванович

(35 років)

Керівник оСн «Комітет 
мікрорайону «Мостицький» 

Подільського району —

Купенко  
Сергій Миколайович

(50 років)

Керівник оСн «Комітет  
мікрорайону «Десна»  

Деснянського району — 

Орлова  
Людмила Сергіївна 

(65 років)

Секретар оСн «Комітет мікро-
району «Печерська фортеця» 

Печерського району — 

Риндич  
Лариса Василівна  

(65 років)

Керівник оСн «Комітет 
 мікрорайону «нова  

Дарниця-3» Дарницького 
району 

Сидорова  
Ірина Вікторівна

(55 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,
провідний науковий співробітник відділу 
конституційного права та місцевого само-
врядування Інституту держави і права імені                         
В. М. Корецького нАн України, доктор юри-
дичних наук, професор;

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 «Ко-
мітет 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»:

Відповідальний за друк: Коровіна В.І. Дата підпису до друку: 21 грудня 2016 року.

Друк:  «ФоП Задорожна С.о.», м. Київ, вул. К. Малевича, 86-Г.  Наклад: 1500 прим.

Наші ювіляри!
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Вісник оФІЦІйно

Указ Президента України від 01.12.2016 № 534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо  
сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, 

 підтримки ініціатив громадськості у цій сфері»

З метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, ви-
значення пріоритетних заходів з вирішення цих питань, а також забезпечення взаємодії державних 
органів з організаціями громадянського суспільства з реалізації таких заходів постановляю:

1. Звернутися до державних органів, органів місцевого самоврядування стосовно визначення од-
ним із пріоритетів їх діяльності забезпечення вжиття заходів щодо зміцнення національної єдності та 
консолідації українського суспільства, взаємодії з організаціями громадянського суспільства.

2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити у тримісячний строк за участю представників державних органів та органів місцевого 

самоврядування, організацій громадянського суспільства, із залученням провідних вітчизняних вче-
них і міжнародних експертів та затвердити комплексний план заходів щодо зміцнення національної 
єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у цій сфері, перед-
бачивши, зокрема:

• проведення систематичних досліджень суспільних процесів та громадської думки з актуальних 
питань, що стосуються зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, 
можливих загроз цим процесам, розроблення на основі аналізу та оцінки таких досліджень про-
позицій для органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самовряду-
вання щодо вирішення проблемних питань, що виникають у цій сфері;

• вироблення дієвого механізму отримання, у тому числі із залученням міжнародних інституцій, 
інформації про факти порушення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях, оперативного реагування на такі факти, привернення уваги до них між-
народної спільноти;

• вжиття заходів щодо розвитку міжрегіонального співробітництва з реалізації економічних, со-
ціальних, освітніх, туристичних, інформаційних та інших проектів, у тому числі культурно-мис-
тецьких, зокрема, підтримки загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український 
Донбас»;

• забезпечення підтримки, у тому числі шляхом надання грантів, проведенню наукових дослі-
джень, реалізації науково-популярних, інформаційних та інших проектів, спрямованих на від-
новлення і збереження історичної пам’яті Українського народу, зміцнення національної єдності, 
консолідацію українського суспільства;

• створення тематичного веб-ресурсу для поширення інформації про історію Українського наро-
ду, досягнення наших співвітчизників та їх внесок у розвиток світової цивілізації, сучасні події в 
Україні, а також про заходи, що здійснюються для зміцнення національної єдності, консолідації 
українського суспільства, національно-патріотичного виховання громадян, подолання існуючих 
стереотипів та пропагандистських міфів, спрямованих на руйнування єдності Українського на-
роду;

• організацію проведення серед учнів, студентів, молодих учених конкурсів робіт, у тому чис-
лі науково-дослідницьких, курсових, дипломних, наукових робіт, присвячених темам звитяг  
Українського народу у боротьбі за волю і незалежність, історії державних символів України,  
національно-патріотичного виховання, зокрема щодо розроблення сценаріїв для театральних 
постановок та радіовистав, створення короткометражних фільмів, соціальної реклами, інших 
тематичних мистецьких, медійних, освітніх та наукових проектів, а також сприяння поширенню 
робіт лауреатів таких конкурсів;
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• опрацювання питання щодо надання державної підтримки створенню та розповсюдженню на-
ціональних фільмів історико-патріотичного змісту;

• залучення представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних 
українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності 
та консолідацію українського суспільства;

• вирішення в установленому порядку питання фінансування відповідних заходів;
2) забезпечити врахування під час розроблення проекту Державної цільової програми «Відновлен-

ня та розбудова миру в східних регіонах України» заходів щодо:
• вирішення першочергових питань життєзабезпечення громадян, які проживають на територіях 

Донецької та Луганської областей, звільнених внаслідок проведення антитерористичної опера-
ції, насамперед у населених пунктах, розташованих біля ліній зіткнення;

• забезпечення навчальних закладів, розташованих на відповідних територіях, педагогічними та 
науково-педагогічними працівниками, зокрема, у галузях суспільних і гуманітарних дисциплін, 
передбачивши вирішення в установленому порядку питань щодо надання таким працівникам 
житла, компенсації їм матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

• забезпечення доступу населення до об’єктивної інформації про події в Україні та світі, розпо-
всюдження матеріалів, спрямованих на протидію інформаційній війні Російської Федерації про-
ти України;

3) розробити із залученням представників органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, організацій громадянського суспільства, експертів, учених та затвердити у тримісячний 
строк план заходів з розвитку громадянської освіти в Україні на 2017–2021 роки, забезпечити в уста-
новленому порядку реалізацію відповідних заходів;

4) забезпечити взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади з організаціями гро-
мадянського суспільства з метою підтримки ініціатив громадськості, спрямованих, зокрема, на:

• поширення інформації стосовно інтеграційного курсу України в європейський політичний, еко-
номічний та правовий простір, євроатлантичний безпековий простір;

• національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей і молоді, створення умов для 
їх розвитку як творчих особистостей;

• розвиток взаємодії та спілкування дітей та молоді з різних регіонів, проведення ними спільних 
медійних, культурних, освітніх та інших заходів;

• розширення сфери застосування української мови як одного з найважливіших чинників націо-
нальної самобутності Українського народу, гарантії його національно-державної суверенності;

• створення умов щодо оздоровлення та літнього відпочинку в інших регіонах України дітей та мо-
лоді, які проживають на територіях Донецької та Луганської областей, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту;

• розвиток волонтерського руху;
• проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи стосовно подолання історичних та роз-

вінчування сучасних пропагандистських міфів.
2. Кабінету Міністрів України, органам виконавчої влади:
1) забезпечувати підтримку громадських ініціатив щодо проведення за участю учасників антитеро-

ристичної операції в Донецькій і Луганській областях, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб міжна-
родних, всеукраїнських та місцевих заходів національно-патріотичного змісту, у тому числі спрямова-
них на утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, ушанування героїв боротьби 
Українського народу за незалежність і територіальну цілісність, популяризацію національної духовно-
культурної спадщини, розвиток мережі військово-патріотичних клубів;

2) уживати заходів щодо інформаційного висвітлення заходів щодо сприяння зміцненню національ-
ної єдності та консолідації українського суспільства, розвитку міжрегіонального співробітництва.

3. обласним, Київській міській державним адміністраціям:
1) розробити у двомісячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України комплексно-

го плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та під-
тримки ініціатив громадськості у цій сфері і забезпечити реалізацію відповідних регіональних планів 
заходів;

2) сприяти реалізації всеукраїнських і регіональних громадських ініціатив, спрямованих на зміц-
нення національної єдності, утвердження патріотизму, відновлення і збереження національної пам’яті, 
розвиток національної свідомості, популяризацію духовно-культурної спадщини Українського народу, 
міжрегіональне співробітництво.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент П.ПОРОШЕНКО
1 грудня 2016 року
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Ки¿всьКа мiсьКа рада ухвалила 
мiсьКу цiльову програму 

«сприяння розвитКу  
громадянсьКого 
суспiльства 
у м. Киºвi на 2017–2019 роки»

7 грудня в Україні відзначали День місцевого са-
моврядування. Своєрідним подарунком активістам 
організацій громадянського суспільства столиці 
стала суттєва фінансова та матеріально-технічна 
допомога діючим органам самоорганізації насе-
лення (оСн), у зв’язку з ухваленням 8 грудня 2016 
року Київською міською радою міської цільової про-
грами «Сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства у м. Києві на 2017–2019 роки». Документ також 
спрямований на підтримку ініціатив громадян щодо 
створення нових оСнів, на системну консультатив-
но-методичну підтримку та популяризацію кращого 
досвіду їхньої діяльності, розробку нормативно-
правової бази щодо делегованих повноважень.

Програма розроблена на три роки із загальним 
фінансуванням 86 млн 514 тис. гривень. Склада-
ється з двох розділів: сприяння розвитку громадян-
ського суспільства та сприяння діяльності оСнів. 
Вперше передбачено проведення Київського  
форуму організацій громадянського суспільства 
(заплановано на лютий-березень), конкурс щодо 
визначення проектів організацій громадянського 
суспільства, які фінансуються з міського бюдже-
ту на конкурсній основі. на фінансування проектів 
громадських організацій у 2017 році програмою пе-
редбачено 2 млн грн, у 2018 — 2 млн 400 тис. грн, у 
2019 — 2 млн 900 тис. грн».

Збільшено видатки на міський конкурс проек-
тів та програм розвитку місцевого самоврядування 
серед оСнів з метою реалізації місцевих ініціатив 
мешканців будинків, вулиць, мікрорайонів. Суттє-
вим кроком для розвитку стане збільшення оплати 
праці керівного складу та бухгалтерів оСн. Такий 
комплекс заходів дасть змогу оСнам та виконавчим 
органам усіх рівнів оперативно реагувати на про-
блеми та виклики загальноміського, районного чи 
мікрорайонного рівнів.

на реалізацію Програми у 2017 році має бути 
спрямовано 20 млн 870 тис. грн (з них 18 млн 90 
тис. піде на фінансову підтримку оСн), у 2018 
році — 24 млн 199 тис. грн (з них для оСн — 21 млн  
240 тис. грн), у 2019 році — 25 млн 609 тис. грн (з них  
фінансова підтримка — 22 млн 123 тис. грн). Вперше 
за 5 років закладені планові капітальні видатки на 
придбання комп’ютерів для оСн — 25 комплектів. 
Також буде створено інформаційно-довідкову сис-
тему «оСн» (з картою їхнього місцезнаходження).

Збільшення обсягів фінансування оСнів столиці 
відбувається на тлі розвитку їхньої мережі. В місті 
Києві діє 141 орган самоорганізації населення, з них 
будинкових — 64, вуличних — 6, квартальних — 9, 
мікрорайонних — 62. отримують фінансову під-
тримку 80 оСн. Утім лишається помітною нерівно-
мірність їхнього створення територіально, зокрема, 
найпасивніше себе в цій сфері проявляють Поділь-
ський і Шевченківський райони.

В останні роки також з’явилася тенденція до  
кількісного та якісного збільшення консультацій з 
громадськістю. 

Сподіваємося, що усі заходи, заплановані  
Програмою, будуть успішно виконані, а їхнім  
результатом стане суттєве зміцнення громадян-
ського суспільства в столиці України — місті Києві.

Підсумки голосування № 31
За

ПРоТи
уТРималисЬ

нЕ голосували
всЬого

РішЕння ПРийняТо

93
0
1
8

102
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАннЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження міської цільової 
програми «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
у м. Києві на 2017–2019 рр.»

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 За-
кону України «Про органи самоорганізації населення», Указу Президента України від 26 лютого 2016 року 
№ 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», а також з метою створен-
ня сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, вдосконалення співпраці 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організаціями громадянсько-
го суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад місцевого самовря-
дування, створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення Київська 
міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 
2017–2019 рр.» (далі — Програма), що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
2.1. Забезпечити виконання Програми.
2.3. Рекомендувати органам самоорганізації населення, зареєстрованим у м. Києві, визначати в ко-

шторисах з 01 січня 2017 року керівникам та секретарям, які за рішенням зборів (конференцій) жите-
лів за місцем проживанням працюють на постійній основі, посадовий оклад у розмірі відповідно 1,5 та 
1,4 визначеної державою мінімальної заробітної плати.

2.4. Рекомендувати органам самоорганізації населення для ведення бухгалтерського обліку залучати 
на договірних умовах бухгалтера з визначенням йому оплати праці на рівні посадового окладу, розмір 
якого не може бути нижчим визначеної державою мінімальної заробітної плати.

3. Співвиконавцям програми забезпечити виконання заходів Програми та інформувати Департамент 
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) про хід і результати виконання заходів Програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного 
за звітним періодом.

4. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми визначити 
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації).

5. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) подавати звіти про хід і результати виконання Програми щоквартально до 
01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії 
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київ-
ської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з пи-
тань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова В. Кличко
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Круглий стiл  
«проеКт Концепцi¯ статуту територiально¯ 
громади мiста Киªва: роль органiв 
самоорганiзацi¯ населення столицi»

13 грудня 2016 року в столичному інформацій-
ному агентстві «Укрінформ» за підтримки Департа-
менту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відбулося засідання «круглого столу» 
на тему: «Проект Концепції Статуту територіальної 
громади міста Києва: роль органів самоорганізації 
населення столиці». 

організатори заходу: Київський міський осере-
док Всеукраїнської громадської організації «Асоціа-
ція сприяння самоорганізації населення» та Міжна-
родний фонд «Відродження».

на засіданні були присутні: Віктор Галета — в.о. 
заступника директора Департаменту суспільних ко-
мунікацій КМДА, олексій орловський — директор 
Програмної ініціативи «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження», а також пред-
ставники координаційних рад керівників органів са-
моорганізації населення районів міста Києва.

«Статут передбачається визнати вищим за 
юридичною силою документом на території міста  
Києва. Тобто, це місцева або локальна Конституція. 
Всі інші нормативно-правові акти, які ухвалюють-
ся на території Києва, мали би відповідати й ухва-
люватися у контексті саме Статуту територіальної 
 громади», — наголосив олексій орловський.

Статут територіальної громади міста Києва — 
основний документ, який регулюватиме всі рівні 
функціонування територіальної громади. У новій 
редакції проекту Концепції викладена схема муні-
ципального управління, права та обов’язки, матері-
альна та фінансова основи територіальної громади, 
напрями та терміни реалізації Концепції проекту.

Як зазначалося на «круглому столі», особливу 
увагу кияни мають звернути на пункт 9.1. проекту 
Концепції, який пропонує варіанти системи органів 
муніципального управління.

За результатами обговорення під час засідан-
ня за «круглим столом» було внесено пропозицію 
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створити робочу групу з числа представників орга-
нів самоорганізації району столиці. очолити робочу 
групу запропоновано директору Програмної ініціа-
тиви «Демократична практика» Міжнародного фон-
ду «Відродження» олексію орловському.

на офіційному інтернет-порталі Київської міської 
державної адміністрації розміщено проект Концеп-
ції нової редакції Статуту територіальної громади 
міста Києва за посиланням: https://kievcity.gov.ua/
content/kyiv-new-statut.html.

Пропозиції щодо проекту Концепції нової редак-
ції Статуту територіальної громади міста Києва ви 
можете надсилати:

• заступнику голови Київської міської державної 
адміністрації Резнікову о.Ю. за адресою: вул. Хре-
щатик, 36, м. Київ, 01044;

• до Департаменту суспільних комунікацій КМДА 
за адресою: вул. Хрещатик, 50-Б, м. Київ, 01001 та 
на електронну пошту dsk@kievcity.gov.ua.

Учасники заходу акцентували увагу щодо актив-
ного залучення до громадського обговорення про-
екту Концепції Статуту.
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громадсьКi проеКти осн  
в рамКах БЮдЖету уЧастi

Київською міською владою, починаючи з 2014 року, зроблено низку важливих кроків у бік європейської інте-
грації України. одним з інструментів європеїзації є бюджет участі — західний винахід, який дуже швидко при-
жився у всьому світі. За останні 20 років інструментом бюджету участі успішно скористалися понад 1,5 тис.  
міст Північної Америки та Європи. У 2016 році за ініціативи Агентства США з міжнародного розвитку USAID  
розпочалася невпинна та копітка робота з впровадження бюджету громадськості на теренах нашої держави. 

Місто Київ увійшло до когорти першопрохідців у реалізації такого інструменту, як бюджет участі.  
У бюджеті міста на 2017 рік, за інформацією першого заступника голови Київської міської державної  
адміністрації Геннадія Пліса, закладено 50 млн гривень на реалізацію проектів, запропонованих киянами  
в рамках бюджету участі. 

не залишилися осторонь від такої ініціативи й органи самоорганізації населення міста, активно долу-
чившись до розробки таких проектів.

«Безпечний та комфортний Сирецький 
парк»: система відеоспостереження та 
голосового оповіщення»

одним з перших взяв участь у розробці проекту 
в рамках бюджету участі оСн «Комітет мікрорайону 
«Сирець-1». 

Проект «Безпечний та комфортний Сирецький 
парк»: система відеоспостереження та голосового 
оповіщення» передбачає встановлення системи відео-
спостереження для створення умов безпечного відпо-
чинку, запобігання незаконним діянням та оператив-

ному реагуванню на порушення тощо, відпрацювання 
алгоритму взаємодії з відповідними правоохоронними 
органами та облаштування системи голосового опові-
щення відпочиваючих (створення «музичної алеї»).

Метою проекту є створення умов (технічних) та 
забезпечення дієвих механізмів взаємодії необ-
хідних служб для максимально безпечного та ком-
фортного відпочинку у Сирецькому парку.

Проект має сприяти вирішенню таких проблем:

• розпивання алкогольних напоїв та порушення 
громадського спокою;

• пограбування людей;

Карта парку, найбільш 
проблематичні місця:

1. Місце скупчення  
людей та основних 
активностей, об’єктів, 
центральна алея.

2. Алея — так звана  
«собача тропа».

3. Міст віадук, територія 
біля нього.

4. Прохідна доріжка  
між громадською  
вбиральнею, басейном 
«чайка», станцією КДЗ.
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Зонування:

1. «ТЕРИТОРІЯ ВІДПОчИНКУ 
ТА СПОГЛЯДАННЯ»: 
центральна алея парку, багато 
лав для відпочинку.

2. «ТЕРИТОРІЯ  
«АКТИВНОСТЕЙ»:  
вуличні тренажери,  
спортивний майданчик,  
тенісні столи, футбольне 
поле, можливість зайнятися 
бігом, полоса для катання  
на роликах, моторік-парк 
тощо.

3. «ТЕРИТОРІЯ ДРУЗІВ»:  
місце проведення масових 
заходів, дитячих та сімейних 
свят, фестивалю «Прекрасний 
світ дитинства», фотозони, 
музичний супровід, а також 
мотузковий парк пригод,  
дитячий майданчик, територія 
малюнків тощо.

4. «ТЕРИТОРІЯ ТВОРчОСТІ» 
(план на 2017 рік):  
концерти класичної музики, 
виступи, дискотеки, вуличний 
кінотеатр тощо.

Зонування парку (відповідно до його нинішнього функціонування):

• Розташування камер (32 шт) — вздовж усіх алей, з урахування позначених зон.
• Розташування системи оповіщення (22 шт) — центральна алея.
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• вчинення актів вандалізму та пошкодження/ви-
крадення різних об’єктів;

• прояви незаконної торгівлі тощо;

• заїзд машин на територію парку та пошкоджен-
ня зеленої зони;

• засмічення парку після проведення пікніків;

• наявність антисоціальних осіб (наркоманів та 
збоченців), які становлять небезпеку для всіх відпо-
чиваючих, а особливо для дітей і підлітків.

Бюджет проекту розрахований в обсязі  
966,7 тис. грн. 

В рамках проекту планується проведення таких 
заходів:

• встановлення системи якісного відеоспосте-
реження на 32 камери, з облаштуванням 3-х точок 
доступу до спостереження (у відділі поліції, балан-
соутримувача, безпосередньо у парку — «пункт 
управління»);

• встановлення системи голосового сповіщення; 

• встановлення «пункту управління» (силами КП 
району та авторів, партнерів проекту).

Керівник ОСН «Комітет 
мікрорайону «Сирець-1»
Шевченківського району м. Києва 
Світлана Крупчан

Облаштування «Багатофункціонального спортивного  
майданчика»

Фізичне виховання має велике значення в будь-
якому віці нашого життя. на сьогодні у місті Києві, 
на жаль, не кожна людина може знайти майдан-
чик з вільним доступом для зайняття тим чи ін-
шим масовим видом спорту. Крім того, кількість 
бажаючих покращити свій фізичний стан суттє-
во перевищує «пропускну можливість» існуючих  
майданчиків. 

на нашу думку, мешканці міста Києва потребу-
ють створення додаткових облаштованих спортив-
них майданчиків із сучасним покриттям та інвента-

рем, де буде вільний доступ для відвідування. Це 
може бути спортивний комплекс в кожному районі 
міста Києва під назвою «Громадський парк спорту», 
де можна зайнятися такими видами спорту як фут-
бол, баскетбол, волейбол, теніс великий та настіль-
ний, бокс та інші. Додатково повинні бути розміщені 
тренажери для фізичного навантаження. Це дасть 
можливість великій кількості дітей та молоді з двору 
спробувати свої можливості в тому чи іншому виді 
спорту, щоб надалі займатись більш професійно та 
виборювати перемоги для свого району, міста, кра-
їни. 

Можлива організація систематичних змагань 
«дворових» команд на першість в районі, а зго-
дом — і на першість у місті між збірними командами 
районів. Змагання можна проводити за усіма мож-
ливими видами спорту, за різним віком і статтю. 

З метою здешевлення даного проекту та більшої 
вірогідності в його реалізації, місце розташування 
таких майданчиків може бути на базі вже існуючих 
спортивних комплексів, або які знаходяться у зане-
дбаному стані. В організації, створенні, облашту-
ванні та утриманні «Громадського парку спорту» 

можуть брати участь небайдужі активісти на гро-
мадських засадах — це члени Громадських рад при 
районних в місті Києві державних адміністраціях, 
спортивні спілки, асоціації та федерації, які зацікав-
лені у розвитку фізичної культури з метою виявлен-
ня і формування резервів серед талановитих відві-
дувачів парку.

Дізнавшись із сайту Київської міської державної 
адміністрації про механізм дії бюджету участі, спільно 
з активістами я провів роботу з мешканцями нашого 
мікрорайону стосовно проблематики комплексного 
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зайняття спортом для всіх вікових груп населення.  
Таким чином ми зібрали достатньо інформації сто-
совно майданчиків, які потребують реконструкції. 

Потім командою ми провели декілька зустрічей з 
мешканцями будинків навколо майданчика, зібрали 
підписи і підготували проект, заздалегідь прокон-
сультувавшись із галузевими спеціалістами. Від-
повідно до розрахунків вартість проекту становить 
823 218,98 грн. 

Мета проекту — створити умови для зайняття 
спортом для мешканців нашого мікрорайону. наш 
спортивний майданчик — багатофункціонального 
призначення, де можна займатися: футболом, бас-
кетболом, волейболом, великим тенісом, легкою 
атлетикою та іншими рухливими іграми. 

Фінансування створення даного проекту покла-
дається на місцевий бюджет, а його утримання вже 

можна проводити за рахунок представників бізне-
су. Зокрема, залучити за результатом проведення 
публічного конкурсу на фінансування витрат щодо 
утримання та розвитку парку взамін на можливість 
розміщення та розповсюдження реклами своїх то-
варів чи послуг.

Реалізація даного проекту має за мету пропагу-
вати здоровий спосіб життя, суттєво оздоровити 
населення міста різного віку та статі, надати додат-
кове позашкільне виховання дітям та молоді, ви-
явити найбільш талановитих і насправі довести, що 
Київ — найбільш спортивне та сучасне місто країни. 

Керівник ОСН «Комітет 
мікрорайону «Милославський» 
Деснянського району м. Києва
Євген Шкулій

Відновлення спортивно-ігрового майданчика для дітей та молоді  
мікрорайону «Совки»

Мікрорайон «Совки» знаходиться у Солом’я н сь-
кому районі міста, налічує більше 3 тисяч мешканців, 
має на території загальноосвітню школу та дитячий 
садок. одним з найскладніших і невирішених питань 
мікрорайону є організація змістовного дозвілля під-
літків та молоді. Більшість підлітків у вільний час оби-
рають, на жаль, комп’ютери, нічні клуби та алкоголь-
ні напої. через деякий час країна ризикує отримати 
фізично та психічно хворе покоління.

Фізкультура та спорт для молоді може бути тим 
рятівником, що може зарадити такій ситуації. 

Важливою проблемою нашого мікрорайону є 
відсутність облаштованих майданчиків для занят-
тя спортом. Дізнавшись про громадський проект 
Києва, орган самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону Совки» вирішив взяти участь у цьому 
конкурсі. Головними розробниками проекту стали 
молоді батьки о. Федорченко та А. Савицька, які 
запропонували облаштувати безкоштовний спор-

тивний майданчик на загальнодоступних засадах  
як для дітей, так і для їхніх батьків, а також для тих, 
хто небайдужий до свого здоров’я. 

Активом комітету було підготовлено проект П’єр 
де Кубертен — «о спорт, ти — мир!», зареєстрова-
ний під № 101, яким заплановано облаштування 
сучасного спортивного майданчику для виконання 
різноманітних вправ, а також для занять футболом, 
волейболом і тенісом. 

Ми вже маємо домовленість з професійними 
тренерами про їхню безоплатну участь у реалізаціїї 
цього проекту. 

Головне — не бути в житті байдужим і прагнути 
щось змінити в собі та суспільстві. 

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Совки» Солом’янського району м. Києва
Тетяна Столітня

БЮДжЕТ УчАСТІ

довiдково: 

Бюджет участі — демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розпо-
ділі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них.

Будь-який житель міста може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь 
у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету 
2017 року.

Платформа «Громадський проект» дозволить вам брати участь в конкурсі, не виходячи з дому: ви мо-
жете подати заявку on-line і відслідковувати долю свого проекту прямо на сайті (https://gb.kievcity.gov.ua/
about).

Загалом кияни цього року подали 497 громадських проектів, з яких найбільше щодо вирішення питань 
розвитку спорту (88), освіти (77), культури та туризму (65), а також комунального господарства (61). 
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реалiзацiя проекту триваº
оСн «Комітет мікрорайону «Дніпровець» Дні-

провського району встановлює на вхідних групах 
34 будинків мікрорайону ДВРЗ 100 енергоефектив-
них LED-світильників

100 енергоефективних LED-світильників будуть 
встановлені до кінця року на вхідних групах 34 бу-
динків оСн «Комітет мікрорайону ДВРЗ «Дніпро-
вець».

За словами керівника комітету Вячеслава Гай-
дая — «Антивандальні LED-світильники українсько-
го виробництва гарантовано забезпечать зниження 
витрат на енергоспоживання та заміну ламп розжа-
рювання в 13 разів. Адже сьогодні зазначені середні 
витрати в будинках комітету складають 20 621 грн. 
на рік. Після реалізації проекту середні витрати ста-
новитимуть 1 521 грн. на рік» — стверджує керівник 
оСн «КМ «Дніпровець».

Відповідний Проект комітету після обговорення 
на конкурсній комісії в стінах Київради підтримано 
одноголосно членами конкурсної комісії.

Депутати підкреслили, що проект має перспек-
тиви стати прикладом і для інших районів Києва,  
що дасть можливість його реалізовувати по всьому 
місту.

Щоб зменшити навантаження на міський бю-
джет, керівництво оСн «Дніпровець» залучив орга-
нізацію-партнера, який зобов’язався безкоштовно 
провести роботи з монтажу світильників.

Після проведення публічної закупівлі світильни-
ків через ProZorro в рамках реалізації енергоефек-
тивного проекту оСн «КМ «Дніпровець» було вста-
новлено перші антивандальні LED-світильники на 
вхідних групах по вул. Алма-Атинська 103/1.

Реалізація проекту не лише вирішує питання 
освітлення вхідних груп на довгі роки, а також за-
безпечить економію на електроспоживанні будинку.

Попереду ще 33 будинки мікрорайону ДВРЗ, де 
найближчим часом будуть проведені роботи з вста-
новлення LED-світильників.

Адресний перелік, де проходитиме модернізація 
освітлення вхідних груп:

Алма-Атинська 39-в, 39-г, 39-д, 39-е, 39-з, 52, 
52-а, 54, 66, 70, 89-а, 89-б, 99/2, 101, 101-а, 101-б, 
103/1, Волхівська 3, 5, Макаренка 3,4, 6, 5/8, Марга-
нецька 10, 12, 14/11, 16/16, 22, 26, Василя Вишива-
ного 2, Інженера Бородіна 2, 10/8, 12/7, 13/14.

Актив оСн

Рівень освітленості вхідних груп будинку по вулиці Алма-Атинська, 103/1

МІСьКИй КонКУРС
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дитячi майданчики — турбота активу осн
У рамках реалізації проектів міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовряду-

вання надаємо короткий фотозвіт переможців — оСн «Квартальний комітет «Шулявка» Шевченківського 
району (керівник Алла Солоненко) — «Безпечне подвір'я шляхом проведення заходів з благоустрою та 
реорганізації дитячого майданчика на просп. Перемоги, 30» та оСн «Комітет мікрорайону «Рідна оселя» 
Солом'янського району (керівник олена Григоренко) — «облаштування зони для занять на тренажерах на 
спортивному майданчику за адресою: вул. Борщагівська, 117». 

ОСН «ШУЛЯВКА» ОСН «РІДНА ОСЕЛЯ»

МІСьКИй КонКУРС
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осн «Квартальний комiтет «прип’ятчани» 
реалiзував проект у рамках мiського  
конкурсу

У рамках міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 
оСн «Квартальний комітет «Прип’ятчани» отримав фінансування на виконання програ-
ми «Збереження енергоефективності житлових будинків шляхом заміни дверей вхідних 
груп».

Відповідно до програми, протягом листопада були проведені демонтаж, виготовлення 
та встановлення нових дверей та їх комплектуючих. остаточно роботи були завершені 
14 грудня 2016 року. Виконавцем послуг виступила компанія ФоП «Міхно олександр Іва-
нович».

За словами керівника оСн «Квартальний комітет «Прип’ятчани» Людмили Бєлокраін-
ської, актуальність даного проекту зумовлена тим, що мешканці будинку зможуть не 
тільки економити енергоресурси, а й зменшать витрати на сплату комунальних послуг  
в умовах підвищенням тарифів на теплову енергію.

Під час виконання робіт

МІСьКИй КонКУРС

довiдково:

орган самоорганізації населення «Квартальний комітет «Прип’ятчани» Святошинського району міста 
Києва створений відповідно до рішення Київської міської ради від 26.04.2012 № 473/7810 «Про надання 
дозволу на створення органу самоорганізації населення «Квартальний комітет «Прип’ятчани» у Святошин-
ському районі м. Києва».

оСн «Прип’ятчани» діє в межах будинків: вулиця Героїв Космосу, №№ 11,13,15; вулиця Якуба Колоса, 
№ 29.
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назустрiЧ лЮдям 
(соцiальний аспект мiського  
конкурсу проектiв та програм  
розвитку мiсцевого самоврядування)

У 2016 році оСн «Будинковий комітет «Вули-
ця Анни Ахматової, 41, 43» вже втретє бере участь 
у міському конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. однак напрямок об-
рали новий — соціальний. на зборах оСн громада 
обрала тематику проекту: «облаштування пандусів 
(безбар’єрного проїзду) для інвалідів у будинках 
№ 41 і № 43 по вул. А. Ахматової». Мета проекту: 
створення належних умов для осіб з функціональ-
ними обмеженнями, які пересуваються на візках, 
зокрема, мешканців зазначених будинків: ольги 
Сушко, ніни Гори, олександра Семеніхіна, Броніс-
лава Туранського. Запропонований проект надав 
можливості інвалідам на візках відчувати себе рівно-
правними членами суспільства. особи з інвалідніс-
тю повинні мати право на ефективну участь у житті 
суспільства, а суспільство повинно ставитись до 
такої категорії громадян як до незахищених верств 
населення. незважаючи на свої вади, ці люди пови-
нні мати можливість безбар’єрного проїзду, так як 
вони можуть принести користь суспільству, до них 
потрібно ставитись з розумінням та повагою. Цей 
проект був підтриманий конкурсною комісією та ре-
алізований.

Вибір напряму реалізації проекту не був випадко-
вим. оСн «Будинковий комітет «Вулиця Анни Ахма-
тової, 41, 43»  на чолі з його керівником Людмилою 
Бей кілька років поспіль не залишається осторонь, 

вболіває та опікується долею олександра Семеніхі-
на, допомагає вирішувати його щоденні проблеми.

Кілька років тому у додатку до «Вісника оСн» 
(№ 4-2012) було опубліковано статтю «Долі напе-
рекір» про велике горе, яке спіткало родину Семе-
ніхіних. Минув час... І ми вирішили поцікавитись, як 
склалося життя хлопця нині.

«Пройшло дванадцять з половиною років після 
трагедії, коли на мене напала група молодиків, за-
били до напівсмерті та пограбували. Але я живу з 
надією на краще. Кожен день я займаюсь чимось ко-
рисним і не засмучуюсь. Я вдячний долі, адже могло 
бути все набагато гірше. Я дякую Богу за те, що живу, 
працюю і не дарма витрачаю свій дорогоцінний час. 
І вам раджу — почніть працювати, почніть цікавитися 
життям, бо життя — це найцінніше, що в нас є! Тож 
давайте життя не відкладати, а цінувати кожну його 
хвилину, кожну мить!» — розповідає олександр.

олександр завжди готовий до діалогу. Запрошу-
ємо небайдужих до спілкування з людиною, яка має 
чуйне серце та світлу душу.

Керівник ОСН «Будинковий комітет  
«Вулиця Анни Ахматової, 41, 43» Людмила Бей  

з Олександром Семеніхіним

Встановлення одного із пандусів  
в рамках реалізації проекту

Контактні дані олександра Семеніхіна:
номер мобільного: +38(066)153-35-32 
Електронна пошта: maelnor@meta.ua 
Сторінка у соцмережі Facebook: https://www.facebook.com/maelnor
Сторінка у соцмережі ВКонтакте https://vk.com/maelnors

МІСЦЕВЕ САМоВРЯДУВАннЯ
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ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 18 ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»

«ОСН не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність  
на зборах (конференції) жителів за місцем проживання»

Надаємо короткий фотозвіт про проведені збори (конференції) 
органів самоорганізації населення міста Києва.

Звітна конференція «Комітету мікрорайону 
«Осокорська садиба» Дарницького району

Звітна конференція «Комітету мікрорайону  
«Голосієво» Голосіївського району

Керівник «Будинкового комітету  
«Вулиця Анни Ахматової, 41, 43» 

Бей Л.А. звітує про роботу за 2016 рік

Звітна конференція «Квартальний комітет  
«Радосинь-2» Деснянського району

Підрахунок голосів під час звітно-виборчої  
конференції «Комітету мікрорайону «Пирогів»  

Голосіївського району

Керівник «Комітету мікрорайону «Новопечерський» 
Кропивка С.Ю. Печерського району відзвітувала 

про роботу за 2016 рік

МІСЦЕВЕ САМоВРЯДУВАннЯ
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Обговорення звіту «Комітету мікрорайону  
«Хрещатик»

Звітна конференція «Комітету мікрорайону  
«Хрещатик» Печерського району

Звітна конференція «Комітет мікрорайону  
«Сирець-1» Шевченківського району

Звітна конференція «Комітету мікрорайону  
«Каштановий» Деснянського району

Оголошення результатів підрахунку голосів  
«Комітету мікрорайону «Микільська Слобідка»  

Дніпровського району щодо обрання  
секретаря ОСН

Звітна конференція «Комітету мікрорайону  
«Каштановий» Деснянського району

МІСЦЕВЕ САМоВРЯДУВАннЯ
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як представляти iнтереси громади 
(з матерiалiв звiтно¿ конференцi¿ осн «Комiтет мiкрорайону  
«днiпровець» днiпровського району)

Ремонт асфальтного покриття за адресою:  
вулиця Марганецька, 24

Нові дитячі ліжка для дитячого навчального  
закладу № 455 Дніпровського району

Проведено ремонт під'їзду за адресою:  
вулиця Гродненська, 29

У рамках виконання власних повноважень, а 
саме «представляти разом з місцевим депутатом 
Київради інтереси громади у Київській міській раді» 
та «вносити в установленому порядку пропозиції до 
проектів програм соціально-економічного і культур-
ного розвитку, бюджетів міста Києва» оСн «Комі-
тет мікрорайону «Дніпровець» та депутат Київради 
територіального виборчого округу №54 Тесленко 
Павло Петрович залучили на вирішення соціально-
економічних питань мікрорайонів ДВРЗ та Стара 
Дарниця 6 мільйонів 100 тисяч гривень. 

Проведено ремонт доріг на суму 2 мільйо-
ни 100 тисяч гривень. Загалом оновлено 6700 
кв.м. за адресами: вул. Алма-Атинська 109а, 64а;  
вул. Марганецька 24, 3-11-а; вул. о.Довбуша, 
3-33; вул. новаторів, 2а; вул. Рогозівська, 3-а;  
вул. Гродненська, 35/1, 3/5, 5; вул. Інженера Боро-
діна, 6-12/14; вул. Профспілкова, 4/15-10; пров. Се-
номанський, 16.

Проведено ремонти під’їздів 8 будинків на 
суму 800 тисяч гривень за адресами: вул. Алма-
Атинська, 56, 52-А, 89-А, 68-А; вул. Волхівська, 5;  
вул. Гродненська, 27, 29, та вул. новаторів, 2-А.

Проведено заміну вікон в 4-х житлових будинках 
на суму 500 тисяч гривень за адресами: вул. Алма - 
Атинська, 68, 56, 54, 52.

Ми дбаємо про дітей та молодь. Тому, встанов-
люємо 15 дитячих майданчиків з 8 елементів кож-
ний, на території дитячих садків № 700, 701, 702, 
703 та 455. Роботи будуть завершені до кінця 2016 
року. Провели капітальний ремонт даху ДнЗ № 62 
«Зернятко». Встановили спортивний майданчик за 
адресою новаторів, 2-А, та встановимо ще два до 
кінця року (Алма-Атинська, 39-А та 101-А). Для по-
кращення матеріально-технічної бази дитячих са-
дочків та шкіл ми залучили понад 2 мільйони 200 ти-
сяч гривень. Придбали нові ліжка, столи та стільці, 
матраци, подушки та ковдри. 

За словами керівника комітету Вячеслава Гай-
дай – «Разом з Павлом Тесленко ми систематично 
співпрацюємо з мешканцями, які мають активну 
громадську позицію, залучаємо для розвитку на-
шого району інвестиції соціально-відповідального 
бізнесу. Для формування поадресного переліку ре-
монтів на 2017 рік на території мікрорайону ДВРЗ, 
пропонуємо звертатись до громадської приймальні 
оСн «Комітет мікрорайону «Дніпровець» за адре-
сою: вул. Алма-Атинська, 103/1.

Актив оСн

МІСЦЕВЕ САМоВРЯДУВАннЯ
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акцiя з благоустрою серед осн мiста 
Киºва триваº

У попередньому номері «Вісника оСн» ми повідомляли про початок акції з благоустрою, яку ініціювали 
оСн. Продовжують активно долучатися до акції оСн Голосіївського району «Комітет мікрорайону «Лиса 
гора» (керівник Доценко Т. М.), «Комітет мікрорайону «Деміївка» (керівник Ярова Л. І.), Дарницького райо-
ну «Будинковий комітет «Вулиця Крупської, 10» (керівник чуркіна Л. І.), «Комітет мікрорайону «Рембаза» 
(керівник Береснєва Л. Є.), Деснянського району «Комітет мікрорайону «Десна» (керівник орлова Л. С.), 
«Квартальний комітет «Радосинь-2» (керівник Зубченко н. І.), Дніпровського району  «Комітет мікрорайону 
«Дніпровець» (керівник Гайдай В. В.), Шевченківського району «Квартальний комітет «Шулявка» (керівник 
Солоненко А. П.). надаємо короткий фотозвіт про черговий етап реалізації акції.

Ремонтні роботи на території діяльності ОСН  
«БК «Вулиця Крупської, 10» Дарницького району

Ремонтні роботи на території діяльності ОСН «Лиса 
гора» Голосіївського району

Керівник ОСН «Будинковий комітет «Вулиця  
Крупської, 10» Дарницького району Л. Чуркіна

Ремонтні роботи на території дитячих майданчиків  
провів актив ОСН «Дніпровець» Дніпровського району

МІСЦЕВЕ САМоВРЯДУВАннЯ
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Ліворуч керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Лиса гора» 
Голосіївського району Т. Доценко

Праворуч секретар ОСН «Комітет мікрорайону  
«Дніпровець» Дніпровського району О. Коваленко

Ремонтні роботи на території діяльності ОСН 
 «Радосинь-2» Деснянського району

По вулиці Маяковського, 34 проведені ремонтні роботи  
у під’їздах (ОСН «Десна» Деснянського району)

Ремонтні роботи по провулку Демі-
ївському, 7 Голосіївського району 

(ОСН «Деміївка»)

Ремонтні роботи на території  
діяльності ОСН «Новодеснянський» 

Деснянського району

Ремонтні роботи на території діяльності ОСН  
«Радосинь-2» Деснянського району

Ремонтні роботи вхідних груп на території діяльності 
ОСН «Рембаза» Дарницького району

Ремонтні на території діяльності ОСН 
«Шулявка» Шевченківського району
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актив осн «злагода-1»  
святошинського району провiв толоку

оСн «Комітет мікрорайону «Злагода-1» Свя-
тошинського району з метою приведення до ладу 
вхідних груп будинків провів толоку за адресами: 
вул. Львівська 7/9 та просп. Перемоги, 93-А.

Актив оСн спочатку звільнив вхідні групи від ре-
кламних оголошень, далі підготували поверхні для 
фарбування, а фінальним етапом стало нанесення 
фасадної фарби персикового кольору.

Завдяки зусиллям усіх учасників толоки вхідні 
групи повністю змінили свій зовнішній вигляд — 
стали світлими, охайними і, як зазначили мешканці, 
додали затишку будинку вцілому.

«Важливо зрозуміти, що за будинок відповіда-
ють всі мешканці, що це наша спільна власність і в 
якому стані  перебуватиме будинок — це наш клопіт. 
Дуже сподіваємося, що всі мешканці належно оці-
нять нашу працю і створений затишок не залишить 
будинок», — розповідає керівник оСн «Комітет мі-
крорайону «Злагода-1» Станіслав Буковський.

Ліворуч керівник ОСН «Комітет мікрорайону  
«Злагода-1» Станіслав Буковський під час толоки.

вперше в Киºвi

У рамках реалізації заходів міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування  
у Сирецькому парку  органом самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Сирець-1» у Шевчен-
ківському районі (керівник Світлана Крупчан) розпочато монтаж «Motoric-park». Звичайно слово і явище  
нове, тож викликає цікавість!

надаємо короткий фотозвіт та коротке роз’яснення:
1. «Motoric-park» — це ігровий розвиваючий комплекс з набором різних для подолання перешкод для 

розвитку моторики, рухливості у дітей та молоді.
2. Розташований на відкритому просторі у природніх умовах.
3. Розрахований для будь-якого віку та фізичної підготовки, в тому числі  для відвідувачів з обмеженими 

можливостями.
4. Реалізація такого майданчику проходить в рамках реалізації проекту оСн «Сирець-1» під назвою  

«ТЕРИТоРІЯ АКТИВноСТЕй «MOTORIC PARK» У СИРЕЦьКоМУ ПАРКУ».
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КерiвниКи та сеКретарi оснiв 
пiдвищують власну професiйну компетентнiсть
У рамках виконання заходів комплексної про-

грами «Сприяння місцевому самоврядуванню та 
розвитку громадянського суспільства у  м. Києві на 
2012-2016 рр.» 16-17 листопада 2016 року відбуло-
ся чергове навчання керівників та секретарів орга-
нів самоорганізації населення столиці, керівників 
ініціативних груп жителів, які отримали дозвіл Київ-
ради на створення оСн.

організували ці традиційні навчально-просвітниць-
кі заходи Департамент суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та Центр перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників ор-
ганів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, керівників державних підприємств, уста-
нов та організацій.

Під час навчальних семінарів, завдяки кваліфі-
кованим викладачам та фахівцям з питань менедж-
менту та місцевого самоврядування, слухачі отри-
мали нові знання з питань взаємодії влади та гро-
мади, процедур публічних закупівель, організації 
діловодства в оСн.

особливо цінною, на думку слухачів, була інфор-
мація щодо сучасних інструментів взаємодії влади 

з громадою виконуючої обов’язки завідувача ка-
федри державної політики та суспільного розвитку 
національної академії державного управління при 
Президентові України, доктора наук з державного 
управління, професора Гонюкової Лілії Василівни. 

нові практичні знання щодо механізмів і проце-
дур публічних закупівель отримали слухачі від за-
ступника директора комунального підприємства 
«Інформатика» виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації) 
Коби Тетяни Миколаївни. З предмету цього питання 
цікавим був досвід оСн «Комітет мікрорайону «Дні-
провець» (Дніпровський район), яким із задоволен-
ням поділився керівник оСн Гайдук В’ячеслав Вади-
мович.

Приємно відмітити, що навчальні семінари ста-
ли корисними як для слухачів, які по завершенню  
отримали не тільки нові знання, а й відповідні сер-
тифікати про підвищення професійного рівня, так і 
для більшості оСнів столиці, оскільки електронні 
версії матеріалів лекторів можна отримати в розділі  
«Місцеве самоврядування» на сторінці сайту Депар-
таменту суспільних комунікацій: http://dsk.kievcity.gov.
ua/.

нАВчАЄМоСЯ 
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заслуженi нагороди
Як повідомлялося у попередньому «Віснику оСн» № 2(16), 2016, відповідно до Указу Прези-

дента України від 19.08.2016 № 336 за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, 
утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне 
будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політич-
ну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу нагороджено відзнакою Пре-
зиденту України — ювілейною медаллю «25 років незалежності України» керівника органу само-
організації населення «Комітет мікрорайону «Рада житлового масиву Виноградар» Подільського 
району — Захарченка Анатолія Григоровича та секретаря органу самоорганізації населення «Ко-
мітет мікрорайону «Теремки-1» Голосіївського району — Панасенка Володимира Степановича. 
надаємо короткий фотозвіт під час вручення нагород. 

МІСЦЕВЕ САМоВРЯДУВАннЯ
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висока нагорода
У листопаді цього року перший заступник керів-

ника оСн «КМ «Лаврський» Печерського району 
Станіслав Маляр взяв участь  у заходах з Президен-
том України, членами Уряду та послами країн Євро-
пейського Союзу, присвячених 3-й річниці Револю-
ції Гідності. 

20 листопада за поданням громадської організа-
ції «об’єднання родин «небесної сотні» та активістів 
«Революції гідності» у відповідності до Указу Патрі-
арха Київського і всієї Руси — України —  Філарета, 
медаллю «За жертовність і любов до України» було 
нагороджено Станіслава Маляра.

Медаль вручено за організацію студентського 
Євромайдану та проведення акцій під час Революції 
Гідності, коли Станіслав був членом Комісії з числа   
студентів і молоді Во «Майдан».  

Зазначеною нагородою відзначають людей, які 
проявили активну громадянську позицію, героїзм, 
самопожертву під час подій Революції Гідності, у 
захисті Батьківщини на Донбасі та в Криму, а також 
за волонтерську діяльність та допомогу Збройним 
силам, національній гвардії, добровольчим баталь-
йонам та іншим військовим формуванням України. 

Актив ОСН щиро вітає 
Станіслава з нагородою

Ліворуч перший заступник керівника ОСН  
«Комітет мікрорайону «Лаврський» Печерського 

району Станіслав Маляр

Володимир Панасенко (в центрі фото) з 
активом ОСН «Комітет мікрорайону  
«Теремки-1» (Голосіївський район)

цiкавi факти:
Керівник органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Рада житлового масиву Виногра-

дар» Подільського району — Захарченко Анатолій Григорович за роки своєї багаторічної плідної праці 
отримав 25-ту нагороду.

Секретар органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Теремки-1» Голосіївського райо-
ну — Панасенко Володимир Степанович народився 24 серпня — День незалежності України. 
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

29.12.2015  № 1219

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 січня 2016 р. 
за № 85/28215

Про затвердження деяких нормативно-правових актів 
з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 глави 10 розділу ІІ Бюджетного кодексу України, частини другої статті  
6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 5 пункту 4  
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;
Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, 

капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами;
Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання 

бюджету;
Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання 

місцевого бюджету;
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 «Про затвердження Плану рахун-

ків бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 
2013 року за № 1214/23746;

наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року № 947 «Про затвердження Положен-
ня з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-право-
вих актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
05 грудня 2013 року за № 2063/24595.

3. Пункти 2, 3 наказу Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372 «Про затвердження 
Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 426/25203 виключити.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в 
установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1-3 цього наказу, які 

набирають чинності з 01 січня 2017 року, крім абзацу шостого пункту 1 цього наказу, який набирає чин-
ності з дня набрання чинності цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву о.Л.

Міністр Н. Яресько

До ВІДоМА:
У журналі «Баланс-бюджет» від 19.12.2016 № 51(619) надані детальні рекомендації щодо механізму 

застосування норм, визначених у наказі Міністерства фінансів України № 1219 від 29.12.2015.
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«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  

з проханням надавати свої пропозиції щодо змісту наступних випусків бюлетеню.

ДОЗВОЛИ НА СТВОРЕННЯ 
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ, 

НАДАНІ РІШЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

1. «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 72/72 
«Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця Костянтина Заслонова, 9» в Дарницькому районі  
м. Києва (№ 320/1324 від 10.11.2016).

2. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Генерала Матикіна, 17» у Голосіївському районі  
м. Києва (№ 321/1325 від 10.11.2016).

3. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Генерала Матикіна, 2» у Голосіївському районі  
м. Києва (№ 322/1326 від 10.11.2016).

4. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця Круглоуніверситетська, 2/1» у Печерському районі  
м. Києва (№ 323/1327 від 10.11.2016).

5. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «Данко-7» у Дарницькому районі м. Києва (№ 324/1328  
від 10.11.2016).

6. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Львівська, 59-а» у Святошинському районі  
м. Києва (№ 325/1329 від 10.11.2016).


