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Керівник органу  
самоорганізації населення 

«Будинковий комітет «Вулиця  
Картвелішвілі, 3-Б»  

Святошинського району — 

Герцева  
Олена Валеріївна

(50 років)

Секретар органу самоорга-
нізації населення «Комітет 

мікрорайону «Шулявка»  
Шевченківського району — 

Смолянова  
Олена Леонідівна 

(55 років)

Керівник органу самоорганізації 
населення «Комітет  

мікрорайону «Видубичі»  
Печерського району — 

Чмих  
Олександр Васильович

(70 років)

Секретар органу самоорга-
нізації населення «Комітет 

мікрорайону «Чернігівський» 
Деснянського району — 

Бикова  
Галина Дмитрівна 

(55 років)

Секретар органу самоорганіза-
ції населення «Комітет  

мікрорайону «Селище Водогін, 
хутори Микільський та Редьки» 

Оболонського району — 

Кіщук  
Наталія Степанівна 

(60 років)

Секретар органу самоорга-
нізації населення «Комітет 
мікрорайону «Русанівка» 
Дніпровського району — 

Поплавська  
Алла Миколаївна 

(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,
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.



3
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ВІСНИК

«Влада та громада: 
ефективнiсть спiвпрацi» — 
обговорення проблемних питань  
у форматi «круглого столу»

16 березня 2015 року за ініціативи Департамен-
ту суспільних комунікацій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) у приміщенні Українського національно-
го інформаційного агентства «Укрінформ» відбувся 
«круглий стіл» на тему «Влада та громада: ефектив-
ність співпраці». 

Участь в обговоренні питань співпраці брали  
заступник голови Київської міської державної адмі-
ністрації Петро Пантелеєв, голова постійної комісії 
Київради з питань місцевого самоврядування, регі-
ональних зв’язків та інформаційної політики Олек-
сандр Бродський, директор Департаменту суспіль-
них комунікацій КМДА Марина Хонда, начальник  
відділу Департаменту міського благоустрою та збе-
реження природного середовища КМДА Володимир 
Коханевич, начальники відділів з питань внутріш-
ньої політики та зв’язків з громадськістю районних  
у місті Києві державних адміністрацій та 35 керівни-
ків органів самоорганізації населення столиці.

Під час «круглого столу» обговорювалися питан-
ня розширення можливостей виконання ОСНами 
власних повноважень, зокрема, щодо контролю у 

сфері житлово-комунальних послуг та проведення 
у житлових будинках ремонтних робіт і благоустрою 
територій.

Як зазначила директор Департаменту суспіль-
них комунікацій Марина Хонда, влада зацікавлена у 
встановленні якісного зворотного зв’язку з населен-
ням, для якого вона працює. Виконання ухвалених 
рішень потребує громадського контролю та актив-
ної участі органів самоорганізації населення, саме 
тому міська влада пропонує різні формати співпраці 
з громадськістю.

За словами заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Петра Пантелеєва, одне 
з таких рішень Київради розроблене за доручен-
ням міського голови Віталія Кличка. Цим рішенням  
Київради від 13.11.2014 р. №372/372 затвердже-
не «Положення про здійснення органами самоор-
ганізації населення контролю за якістю проведе-
них ремонтів у житлових будинках, переданих до  
сфери управління районних в місті Києві державних 
адміністрацій». Таким чином, 128 зареєстрованих 
ОСНів столиці отримали повноваження безпосе-
редньо контролювати якість поточних та капіталь-
них ремонтів житлових будинків, приймати або не 
приймати роботи в підрядників, вносити корективи 
до планів таких робіт.

На думку Петра Пантелеєва, «допомогти владі 
навести лад у столиці, відверто й відкрито вказу-
вати на недоліки, пропонувати та шукати спільно 
шляхи вирішення проблем хочуть і можуть реальні 
люди, і ці люди сьогодні — представники ОСНів». 
Разом із тим, заступник голови КМДА визнав, що не 
всі посадовці районних в місті Києві державних ад-
міністрацій готові прислуховуватися до думки киян, 
адже деякі координаційні наради на районних рівнях 
щодо виконання вказаного рішення Київради про-
йшли, на його думку, формально.

Так, в Оболонському, Дарницькому, Подільсько-
му районах наради із залученням керівників ОСНів 
мали ознайомчий характер. У Дніпровському та 
Голосіївському районах керівники ОСНів безпосе-
редньо познайомилися з керівниками комунальних 
підприємств, у Шевченківському районі керівники 

ВЛАДА ТА ГРОМАДА
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комунальних підприємств навіть не були запроше-
ні на нараду. Натомість у Печерському районі в ході 
наради визначено порядок надання пропозицій, 
у Деснянському районі керівникам ОСНів надано 
адресний перелік об’єктів, що потребують капре-
монту у 2015 році, та напрацьовано відповідний 
протокол доручень, у Святошинському — напра-
цьовано механізм взаємодії з районною владою, у 
Солом’янському — обговорено плани поточних ре-
монтних робіт, внесено відповідні зміни й вирішено 
проводити щосереди такі наради.

Обговорення під час «круглого столу» виявилося 
особливо конструктивним, завдяки чіткому визна-
ченню представниками ОСНів багатьох актуальних 
проблемних питань та пошуку шляхів їх вирішен-
ня. Зокрема, було звернуто увагу на недостатню 
співпрацю керівництва комунальних підприємств 
та структурних підрозділів РДА з ОСНами. Керів-
ник ОСН «Теремки-1» Ольга Бакун навела приклад,  
що представники КП «Київбудреконструкція» 
з’являються на об’єктах, ремонт яких мають контр-
олювати ОСНи, без попереднього інформування 
про початок робіт.

Не менш важливою для вирішення є проблема 
встановлення приладів обліку тепла. Наприклад, 
керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Джерело» Дес-
нянського району Олена Черевко поскаржилася на 
те, що «Київенерго» не встановлює прилади обліку 
тепла на будинки, бо, на її погляд, це вигідно моно-
полісту — щоб люди платили більше. Були не тільки 
нарікання, а й пропозиції. Так, представники ОСНів 
запропонували столичній владі поставити перед 
«Київенерго» питання про дообладнання лічильників 
пристроями, які регулювали б подачу тепла залеж-
но від температури навколишнього середовища. Це 
заощадило б кошти людей та держави.

На проблемні питання приватної забудови  
м. Києва звернула увагу керівник ОСНу «Комітет  
мікрорайону «Караваєві дачі» Солом’янського  
району Олена Папуша. 

Також активну участь в обговоренні питань  
«круглого столу» брали керівники ОСНів «Комі-
тет мікрорайону «Рада житлового масиву «Нивки»  
Подільського району Таїсія Бадиленко, «Будин-
ковий комітет «Вулиця Анни Ахматової, 41, 43»  
Дарницького району Людмила Бей, «Комітет мі-
крорайону «Чернігівський» Деснянського району  
Валентина Качаненко та інші.

Під час дискусії представники ОСНів поруши-
ли тему повноважень громадських інспекторів з 
питань благоустрою. Посвідчення інспекторів, які 
мають право складати протоколи про порушення 

законодавства у сфері благоустрою та передавати 
їх до Адміністративної комісії Київської міської дер-
жавної адміністрації, отримали 62 представники 
ОСНів. Враховуючи суспільний запит на такі повно-
важення, міська влада організує тренінги з правової 
освіти для таких активних членів громади.

Голова постійної комісії Київради з питань місце-
вого самоврядування Олександр Бродський закли-
кав актив ОСНів бути наполегливішими та зверта-
тися із пропозиціями до комісії, яка готова, зокре-
ма, сприяти делегуванню повноважень окремим  
ОСНам, та повідомив учасникам заходу про те, 
що цьогоріч чекає на ОСНи столиці — проведення  
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування серед столичних ОСНів, на який 
передбачено з місцевого бюджету 1 млн грн.

«У рамках цього конкурсу ОСНи матимуть  
змогу залучити відповідне фінансування на реа-
лізацію власних проектів із благоустрою. Разом  
з активістами мікрорайону ми вже підготували де-
кілька таких проектів, один з яких — це освітлення 
місцевого стадіону на Алма-Атинській, 60. Будемо 
виносити ці проекти на громадське обговорення, за 
результатами якого подамо усі необхідні докумен-
ти на участь у конкурсі», — розповів керівник ОСН 
«Комітет мікрорайону «Дніпровець» Дніпровського 
району В’ячеслав Себба.

Також Олександр Бродський зазначив, що у по-
стійній комісії напрацьовують проект рішення, як 
пілотний проект, щодо делегування повноважень 
ОСНам. При цьому розглядається «широкий пере-
лік, а вже сам ОСН нехай вибере, які повноваження 
він може на себе взяти, а які — ні». 

Учасники «круглого столу» підтримали ініціати-
ву Київського міського голови Віталія Кличка щодо 
запровадження відкритої та прозорої співпраці з 
громадськістю. З-поміж іншого, можливості для 
такої співпраці надають розпорядження про адрес-
ний перелік об’єктів капітального ремонту (ігрових, 
спортивних майданчиків, покрівель, сходових клі-
ток, інженерних мереж, електромереж та електро-
обладнання, фасадів тощо). Тож, на переконання 
директора Департаменту суспільних комунікацій 
Марини Хонди, саме ОСН можуть взяти на себе 
функції громадського контролю і, в разі неякісного 
виконання робіт, вимагати від влади рішучих дій.

Наприкінці зустрічі представники міської влади 
та органів самоорганізації населення домовилися 
про поліпшення взаємодії у напрямку виконання 
власних повноважень ОСНів та інформування насе-
лення про можливості, які відкриває перед терито-
ріальною громадою столиці децентралізація влади.

Довідково

ОСНи м. Києва сьогодні — це 128 представницьких органів у 10 районах. Фінансову підтримку з місь-
кого бюджету у 2015 році отримують 79 ОСНів. ОСНи охоплюють понад 750 тис. мешканців столиці і 30%  
території міста. Кількість ОСНів за 2012-2015 роки зросла на 50%.

ВЛАДА ТА ГРОМАДА
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Громадський контроль за благоустроºм: 
стан та перспективи 
3 квітня 2015 року за ініціативи Департаменту 

суспільних комунікацій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) в актовій залі Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації відбувся семінар 
на тему «Повноваження громадського інспектора 
благоустрою — представника органу самоорганіза-
ції населення». 

В обговоренні питання повноважень громадських 
інспекторів благоустрою — представників органів 
самоорганізації населення взяли участь заступник 
начальника відділу забезпечення роботи Адміністра-
тивної комісії при виконавчому органі Київської місь-
кої ради (Київській міській державній адміністрації) 
Олесь Сагайдак, начальник відділу Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного 
середовища КМДА Володимир Коханевич, началь-
ники відділів з питань благоустрою районних в місті 
Києві державних адміністрацій та представники ор-
ганів самоорганізації населення столиці.

До здійснення контролю за благоустроєм орга-
ни самоорганізації населення долучилися ще 2012 
ро ку, коли, за інформацією Володимира Коханеви-
ча, представники 29 ОСНів отримали посвідчення 
громадських інспекторів благоустрою. На сьогод-
ні громадський контроль з активу ОСН здійснюють  
36 інспекторів, які складають протоколи відповідно 
до Кодексу України про адміністративні правопору-
шення та передають їх для розгляду до Адміністра-
тивної комісії при виконавчому органі  Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

Повноваження громадського інспектора благо-
устрою та механізм їх здійснення закріплений у до-
датку 2 до Положення про громадських інспекторів 
благоустрою міста Києва, затвердженому рішенням 
Київської міської ради від 23.10.2013 № 246/9734 
«Про міський благоустрій». Учасники семінару озна-
йомилися із завданнями громадських інспекторів та 
особливостями контролю за їх діяльністю. Відповід-
но до зазначеного Положення громадський інспек-
тор благоустрою:
 проходить інструктаж у Департаменті з питань 

здійснення інспекційних перевірок щодо скла-
дання за їх результатами протоколів про право-
порушення законодавства у сфері благоустрою;

 кожний громадський інспектор закріплюється 
за відділом районної в місті Києві державної 
адміністрації.

Керівник структурного підрозділу відповідної ра-
йонної в місті Києві державної адміністрації, за яким 
закріплений громадський інспектор:
 надає йому практичну і методичну допомогу з 

питань здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства у сфері благо-

устрою та Правил благоустрою міста Києва, 
координує його діяльність;

 проводить з ним навчання, ознайомлює з  
новими законодавчими та нормативними  
документами, які регулюють здійснення гро-
мадського контролю;

 залучає до участі в перевірках;
 оформляє в установленому законодавством 

порядку направлення для громадського ін-
спектора на проведення перевірок;

 приймає та аналізує щоквартальні та щорічні зві-
ти громадських інспекторів благоустрою міста;

 вносить подання про продовження терміну 
виконання функції громадського інспектора.

Громадські інспектори зобов’язані інформувати 
відділи контролю за благоустроєм районних в місті 
Києві державних адміністрацій, за якими закріплені 
громадські інспектори, про результати рейдів та пе-
ревірок безпосередньо після їх закінчення;

Щокварталу до 5 числа наступного за звітним 
кварталом та не пізніше 5 січня наступного за звіт-
ним року подавати до районної в місті Києві держав-
ної адміністрації щоквартальні та щорічний звіти про 
проведену роботу.

Активну участь у дискусії щодо особливостей 
діяльності громадських інспекторів брали пред-
ставники органів самоорганізації населення Андрій 
Нєстєрков (керівник «Комітету мікрорайону «Руса-
нівка»), Валерій Гуманенко (керівник «Комітету мі-
крорайону «Березняки-Тельбин»), Олена Обелець 
(активіст «Комітету мікрорайону «Джерело»), Мико-
ла Петренко (керівник «Будинкового комітету «Геро-
їв Сталінграда, 8-А») та інші.

Громадські інспектори внесли пропозицію щодо 
надання списків громадських інспекторів не тільки до 
районних відділів з питань благоустрою РДА, а й до 
відповідних служб правоохоронних органів для поліп-
шення координації  при проведенні спільних заходів.

За підсумками обговорення теми семінару 
ухвалено спільне рішення щодо активізації роботи  
громадських інспекторів та розгляду проблемних 
питань їхньої діяльності через два місяці.

ВЛАДА ТА ГРОМАДА
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Здобули новi знання
У перший день квітня керівники та секретарі ор-

ганів самоорганізації населення міста підвищували 
свій професійний рівень, беручи участь у навчальних 
семінарах, які проводилися Департаментом суспіль-
них комунікацій виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації) 
спільно з Центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, керівників держав-
них підприємств, установ та організацій.

Навчання працівників органів самоорганізації 
населення столиці відбулося в рамках виконання 
заходів комплексної програми «Сприяння місцево-
му самоврядуванню та розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.».

Під час навчальних семінарів, завдяки кваліфіко-
ваним викладачам та фахівцям із питань менедж-
менту та місцевого самоврядування, слухачі отри-
мали нові знання та запозичили досвід із питань 
здійснення органами самоорганізації населення 
контролю у сфері житлово-комунальних послуг та 
проведених у житлових будинках ремонтних робіт, 
технології розробки соціальних проектів та органі-
зації документообігу й діловодства в ОСН.

Своїми знаннями щодо сучасних підходів до  
самоорганізації населення в соціальній сфе-
рі та технологій розробки соціальних проектів із  
працівниками ОСН поділилися провідні науковці  
Національної академії державного управління при  
Президентові України — професор кафедри со-

ціальної та гуманітарної політики, доктор наук з  
державного управління Кравченко Мілена 
В’ячеславівна і доцент кафедри соціальної та гумані-
тарної політики, доктор наук з державного управління  
Петроє Ольга Михайлівна.

Особливості діловодства в організації розкрила 
у своїх лекціях начальник відділу наукової роботи 
Національного університету харчових технологій, 
старший викладач Железняк Неля Миколаївна.

Тематична зустріч із керівниками та окремо з 
секретарями ОСН на тему «Здійснення органом са-
моорганізації населення контролю у сфері житло-
во-комунальних послуг та проведених у житлових 
будинках ремонтних робіт» була корисною тим, що 
дозволила ознайомитися з новими механізмами та 
можливостями контролю за ремонтними робота-
ми відповідно до рішення Київської міської ради від 
13.11.2014. 

Активну участь в обміні досвідом з цього питання 
брала керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Терем-
ки-1» Голосіївського району Бакун Ольга Онисимів-
на, яка поділилася своїм досвідом із цього питання, 
напрацьованим за багато років.

Плідно проведені години навчального спілкування 
в аудиторіях закінчилися урочистим врученням сер-
тифікатів про підвищення кваліфікації. Сподіваємося, 
що отримані керівниками та секретарями ОСН зна-
ння та навички у подальшій роботі принесуть користь 
територіальній громаді міста та сприятимуть розбу-
дові громадянського суспільства.

НАВЧАЄМОСЯ
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Мiсцева самоорганiзацiя  
населення: пошук  
шляхiв розвитку
Реформи в Україні сьогодні — це 

один із чергових кроків демокра-
тизації суспільства. В умовах ста-
новлення демократичних традицій 
особливо актуалізуються пробле-
ми впливу громадян на формуван-
ня місцевої політики через органи 
самоорганізації населення, які є 
найбільш впливовими інституціями 
у житті місцевих спільнот і здатні 
акумулювати та задовольнити їх 
потреби й інтереси.

Комісія Київради з питань міс-
цевого самоврядування приділяє 
особливу увагу процесу форму-
вання напрямів із удосконалення 
нормативно-правового регулю-
вання діяльності органів самоор-
ганізації населення і реалізації їх 
потенціалу. 

З метою забезпечення кон-
структивного підходу до цього 
питання комісія особливу увагу 
приділяє зарубіжному досвіду як  
країн із міцним громадянським 
суспільством і правовою держа-
вою, так і країн, у яких демократич-
ні інститути тільки формуються.

Звертаючись до зарубіжного 
досвіду країн із давніми демокра-
тичними традиціями, необхідно 
відзначити, що у більшості з них 
не існує такого механізму учас-
ті громадян у вирішенні проблем 
територіальної громади, як ОСН. 
Самоорганізація громадян на міс-
цевому рівні здійснюється через 
інститути неприбуткового сектору.

У країнах пострадянського 
простору, зокрема в Білорусі та 
Польщі, органи самоорганізації 
населення є елементом системи 
місцевого самоврядування. 

Закон Республіки Білорусь 
«Про місцеве управління та са-
моврядування в Республіці Біло-
русь» визначив органи територі-
ального громадського самовря-
дування (ТГС) як організаційну 
форму здійснення громадянами 
територіального громадського 
самоврядування. Важливо від-

мітити, що серед форм органів  
ТГС зазначаються одноосібні та 
колегіальні. Заслуговує на увагу 
для української дійсності діяль-
ність одноосібних органів тери-
торіального громадського само-
в ря дування. Запровадження од-
ноосібних органів на рівні буди-
нок-мікрорайон може принести 
позитивні результати. Головне, 
що їх створення та діяльність від-
бувається відповідно до поло-
ження, яке затверджує Київрада.

Це питання запропоновано 
для розгляду на Депутатських 
слуханнях. Існування одноосіб-
них органів самоорганізації об-
говоримо під час проведення  
Українсько-польського форуму.

Для прикладу, така форма гро-
мадського самоврядування при-
таманна багатьом країнам світу 
(на зборах жителів відкритим го-
лосуванням у Польщі обираєть-
ся солтис, у Болгарії — кмет, в 
Індонезії та Таїланді — староста  
міського кварталу). 

Важливим кроком до само-
організації населення може ста-
ти запровадження «допоміжних 
органів» територіального само-
управління. Для Києва це ство-
рення допоміжних одиниць через 
старост мікрорайонів. 

Допоміжна одиниця може 
бути утворена міською радою 
шляхом прийняття нею окремого 
рішення. Крім цього, рада ухва-
лює статут цієї одиниці, де ви-
значаються питання організації 
та сфера діяльності відповідного 
допоміжного органу. 

Слід також відзначити, що 
обов’язковим елементом ство-
рення допоміжних одиниць є дум-
ка мешканців, які проживають на 
відповідній території. Така думка 
виявляється або у формі ініціати-
ви самих мешканців шляхом по-
дачі заяви до Київради про утво-
рення допоміжної одиниці, або у 
формі консультації — ознайом-

лення із ставленням мешканців до 
ініціативи, висунутої Київрадою.

Важливо всій територіальній 
спільноті столиці усвідомити, що 
розвиток ОСН як дієвої форми 
демократичної самоорганізації 
забезпечить вирішення головних 
питань сфери життєзабезпечення:
 захист своєї території: про-

тести проти розміщення на 
території небажаних будинків, 
прокладання автомагістра-
лей, проблемних об’єктів, а 
останнім часом проти рекон-
струкції мікрорайонів, що фак-
тично руйнують уклади життя;

 поліпшення середовища про-
жи вання: благоустрій та озеле-
нення, освітлення, збереження 
середовища проживання при 
реконструкції;

 дозвілля громадян;
 поліпшення соціальних послуг;
 поліпшення іміджу території, 

підвищення її привабливості 
для нових мешканців та інвес-
торів, адреса як показник со-
ціального статусу мешканців; 

 боротьба з бідністю та дегра-
дацією мікрорайонів, ство-
рення нових робочих місць, 
протидія вселенню небажаних 
груп мешканців та поліпшення 
взаємодії між мешканцями.
Ці проблеми є важливими для 

залучення мешканців до учас-
ті у місцевому самоврядуванні 
та стали приорітетними в роботі  
Комісії з питань місцевого са-
моврядування, яку я маю честь  
очолювати, в реалізації програми 
самоорганізації населення.

О. Бродський 
Депутат Київської міської ради
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Громадський законопроект  
«Про органи самоорганiзацi¿ населення»  

знову поданий до Верховно¿ Ради Укра¿ни!

На сайті Верховної Ради з’явився текст  
законопроекту «Про органи самоорганізації  
населення» (нова редакція) №2466, який зареє-
стрований 24 березня 2015 року.

Цей законопроект був підготовлений Всеукраїн-
ською Асоціацією сприяння самоорганізації насе-
лення та ще наприкінці 2013 року поданий до ВРУ 
(тоді він був зареєстрований під номером 3704-1).

Під час проходження законопроекту через комі-
тети ВРУ, де він отримав схвальні висновки, Асоціа-
ція з партнерами увесь минулий рік активно лобію-
вала його прийняття та протидіяла спробам деяких 
урядовців проштовхнути замість нього інший проект 
закону, зовсім не зорієнтований на розвиток місце-
вої демократії.

Однак у зв’язку з обранням нового складу 
Верхов ної Ради України громадський законопроект 
восени 2014 р. був знятий з розгляду.

Тож активісти почали збирати підписи народних 
депутатів вже нової каденції Парламенту. На подан-
ня важливого для майбутнього країни проекту нової 
редакції Закону «Про органи самоорганізації насе-
лення» зголосилися 17 депутатів, які представ-
ляють усі фракції ВРУ.

Окрім голови профільного Комітету ВРУ Сергія 
Власенка, свої підписи під законопроектом №2466 
поставили: Світлана Заліщук, Олег Медуниця, На-
талія Новак, Ірина Подоляк, Михайло Хміль, Оксана 
Юринець, Валерій Пацкан, Віталій Курило, Віктор 
Чумак, Ігор Попов, Едуард Матвійчук, Руслан Соль-
вар, Сергій Соболєв, Юрій Мірошниченко, Юрій 
Павленко.

Ключові зміни до чинного закону про ОСНи, за-
пропоновані у тексті законопроекту №2466, відо-
бражені на інфографіці.

Довідково: Ухвалений ВРУ у 2001 році Закон України «Про органи самоорганізації населення», на переконання 
багатьох експертів та практиків, не зміг належно визначити правову сутність ОСНів, встановив надзвичайно складну 
процедуру їх утворення та не дозволяє їм повноцінно працювати. Деякими своїми положеннями цей Закон увійшов у 
протиріччя з Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прогалини, нечіткість та неоднозначність формулювань породжують численні конфлікти, судові процеси і не дають 
жителям сіл, селищ і міст вільно та спільно вирішувати важливі місцеві проблеми. Адже, щоб зареєструвати ОСН, ак-
тивістам треба пройти «сім кіл пекла».

Розробку та внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» ініціювали декілька років 
тому громадські лідери на чолі із Всеукраїнською асоціацією сприяння самоорганізації населення у співпраці з 
Міжнародним фондом «Відродження». За цей час законопроект багаторазово обговорювався по всій країні з участю 
громадськості, представників влади та удосконалювався з урахуванням сучасних вимог.

Обговорення законопроекту №2466 під час «круглого столу» «Дієздатність реформованих громад: міф чи реальність» 
29.04.2015 р. за участі голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування С. Власенка, заступника голови Адміністрації Президента України Р. Павленка, експерта з питань 
місцевого самоврядування М. Ставнійчук та ін. У роботі «круглого столу» взяла участь Директор Департаменту суспільних ко-
мунікацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) М. Хонда.

АКТУАЛЬНО
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Стан паркiв столицi —  
пiд опiку громад ОСН
Серед широкого спектру повноважень ОСНів осо-

бливе місце займають питання охорони навколиш-
нього природного середовища, проведення робіт із 
благоустрою, озеленення та утримання в належному 
стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків тощо.

З цією метою можуть створюватися тимчасові 
або постійні бригади, використовуватися інші фор-
ми залучення населення.

Міська влада ініціювала реконструкцію 23 сто-
личних парків, тому нещодавно в Колонній залі  
Київської міської ради відбулася презентація за 
участі Київського міського голови В. Кличка проекту 
«Київські парки».

Метою проекту є реформування паркового  
господарства «Київські парки» — проведення  
реконструкції столичних парків, щоб вони від-
повідали сучасним вимогам безпеки, чистоти,  
естетичності та доступності, а також мали зручну 
інфраструктуру, прозоре фінансування та ефектив-
не господарювання. 

Участь у заході взяли керівники ОСНів Деснян-
ського, Голосіївського, Солом’янського, Шевченків-
ського районів.

Наводимо основні витяги з презентації проекту 
«Київські парки» для ознайомлення.

Передбачається, що кошти надходитимуть з кіль-
кох джерел, а саме з бюджету міста, за рахунок при-
бутку від надання послуг, коштів екологічних фондів, 
а також внесків громадськості та меценатів.

У рамках пілотного проекту вже визначено  
23 парки: Центральний парк культури та відпочин-
ку «Хрещатий», парк «Володимирська гірка», На-
водницький парк, Голосіївський парк, парк «Марі-
їнський», парк «Міський сад», парк «Нивки», парк 
«Орлятко», Солом’янський ландшафтний лісопарк, 
парк імені Пушкіна, Сирецький парк, Печерський 
ландшафтний парк, парк імені Тараса Шевченка, 
Всеукраїнський парк «Пам’яті борців за свободу та 
незалежність України», парк «Березовий гай», уро-
чище «Наталка» на Оболоні, парк «Партизанської 
Слави», парк «Юність», парк «Перемога», парк «Від-
радний», парк «ДШК» (Дарницького шовкового ком-
бінату), парк «Кіото», острів Труханів.

АКТУАЛЬНО
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Визначено перші три парки для реалізації проекту: парк Дарницького шовкового комбінату (ДШК), парк 
ім. Пушкіна та частково Труханів острів, які мають бути оновлені вже у травні.

АКТУАЛЬНО
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Концепція передбачає мо-
дернізацію освітлення, вста-
новлення камер відеоспос-
тереження, облаштування 
автомобільних майданчиків, 
упровадження системи Wi-Fi, 
а також будівництво спортив-
них та дитячих майданчиків. 
Розвитком парків, обслугову-
ванням їх території та пошу-
ком джерел фінансування за-
йматиметься комунальне під-
приємство «Центр розвитку 
міського середовища».

Перший заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації Ігор Ніконов ви-
словив сподівання, що актив-
ну участь у цьому процесі бра-
тиме громадськість: «Перед 
затвердженням концепції роз-
витку кожного парку будуть 
організовані громадські слу-
хання. Ми запрошуватимемо 
до управління, моніторингу та 
контролю за реконструкцією 
парків громадські організації, 
мешканців прилеглих будин-
ків, небайдужих киян».

У рамках реалізації проек-
ту «Київські парки» активіста-
ми Громадського руху та ОСН 
«Сирець-1» проведено 2 квіт-
ня 2015 року засідання щодо 
обговорення концепції розви-
тку Сирецького парку.

За результатами зазначе-
ного обговорення виокремле-
но основні проблемні питання 
щодо сучасного стану та пер-
спектив благоустрою Сирець-
кого парку:
 занедбане приміщен-

ня колишнього басейну 
«Чайка»;

 відсутність громадських 
вбиралень;

 необхідність посилення 
патрулювання парку з 
боку міліції;

 незадовільний стан 
центральної доріжки та 
освітлення парку;

 необхідність заборонити 
проведення с/г ярмар-
ки.

Також було запропоновано ініціювати створення нових об’єктів на те-
риторії парку: велосипедних та бігових доріжок, облаштування території 
для вигулу собак.

Для ініціювання запропонованих проектних рішень щодо розвитку 
інфраструктури парку необхідно здійснити низку заходів:
  долучити громадських інспекторів для проведення рейдів по парку 

тощо;
 відновити спеціальне місце для проведення культурно-мистецьких 

заходів на відкритому повітрі (танці, фестивалі тощо);
 продовжувати проведення різноманітних спортивно-масових за-

ходів як одного з напрямів діяльності ОСНу;
 розглядати на засіданнях органу самоорганізації населення із за-

лученням активістів, волонтерів, представників інших установ та 
організацій району питання подальшого благоустрою парку;

 розробити комплекс заходів для поліпшення громадського поряд-
ку в парку (підготовка та роздача соціальної реклами, встановлен-
ня попереджувальних табличок тощо).

АКТУАЛЬНО
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Активістам органів самоорганізації населення, 
які щоденною копіткою і часто невдячною працею 
намагаються вирішити проблеми життєдіяльності 
киян, задля цього стукають у двері посадовців ра-
йонних державних адміністрацій, КМДА добре відо-
мо, як це буває нелегко. 

На щастя, на мій погляд, ситуація змінюється. 
Хочу поділитись радістю від того, як це чудово, коли 
проблеми, якими переймались не один рік, можна 
вирішити — за співпраці, наприклад, із депутатом  
Київради. 

На території 36-го одномандатного виборчого 
округу до Київради у 2014 році балотувались декіль-
ка кандидатів від різних політичних партій, та меш-
канці віддали свої голоси Михайлові Олександрови-
чу Терентьєву. І тепер не шкодують, що саме йому 
довірили право представляти свої інтереси. Моло-
дий і амбітний, розуміє людей, серцем сприймає 
їхні проблеми, з легкістю перебирає на себе їхні біль 
чи занепокоєння, не скаржиться, як це буває з уже 
обраними депутатами, на зайнятість, на скрутні ни-
нішні часи, на те, що аби вирішити проблему — тре-
ба дуже багато часу. На пропозицію нашого комітету 
ОСН «Новопечерський» вийти з піврічним звітом до 

людей, вислухати їх та доповісти, що зроблено по 
передвиборчих наказах, він  оперативно відгукнув-
ся. Відбулася низка зустрічей прямо у дворах, був 
розповсюджений письмовий звіт на інформаційних 
стендах ОСН. Ми відчули, що депутат бажає бути 
ближчим до людей, тож погоджується на запрошен-
ня ОСН і кожну третю п’ятницю приймає мешканців 
мікрорайону у приміщенні ОСН по вул. Тверській, 6. 
На території округу діють, крім найбільшого «Ново-
печерського» (10 тисяч мешканців), ще три ОСНи: 
«Печерська фортеця» (5 тисяч), «Олімпійський» та 
«Злагода» — по декілька будинків. Терентьєв знахо-
дить час, аби спілкуватися з людьми і там. 

Наприклад, за 5 виїзних прийомів як депутат  
Київради разом із представниками комітету ОСН 
«Новопечерський» прийняли близько 100 колек-
тивних та індивідуальних звернень. Вирішувати такі 
проблеми громади потрібен час, інколи — навіть 
значний. Коротко про суть звернень, аби мої коле-
ги як люди, що знають, як досягається позитивний 
результат спільної роботи ОСН та депутатів різних 
рівнів, зрозуміли масштаб цієї роботи:

 про відновлення проїзду по вул. Барбюса в 
частині від вул. Щорса до Новопечерського 
провулку;

 про поліпшення транспортного сполучення у 
мікрорайоні (за умови його практичної відсут-
ності);

 про систему цивільного захисту мешканців та 
недопущення будівництва висотки під вікна-
ми столітнього будинку, над занедбаним відо-
мчим сховищем;

 про обстеження систем газо-електро-те-
плопостачання будинків з дерев’яними пе-
рекриттями задля встановлення безпечного 
проживання в умовах економії газу та елек-
троенергії;

 про встановлення світлофорів чи «лежачих 
поліцейських» на двох складних перехрестях: 
біля школи №32 та геологорозвідувального 
коледжу на гористій та вузькій вулиці з напру-
женим транспортним рухом;

На базі ОСН «Комітет мікрорайону  
«Новопечерський» прийом мешканців веде депутат 

Київради М. Терентьєв

Депутат Ки¿вради та ОСН:  
шляхи спiвпрацi

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Новопечерський» —  
КРОПИВКА Софія Юхимівна

З ДОСВІДУ РОБОТИ
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 про збереження зелених насаджень та надан-
ня статусу скверу на ділянці біля будинків 5  
та 5А по вул. Барбюса;

 про упорядкування площі біля виходу метро 
«Палац Україна», створення системи кому-
нального паркування та цивілізованого торго-
вого обслуговування;

 про знесення незаконних кіосків та недопу-
щення упереджених перевірок тих, хто діє у 
правовому полі;

 про реформування системи житлово-кому-
нального господарства, санітарний стан те-
риторії мікрорайону, вивезення відходів ді-
яльності закладів торгівлі, кав’ярень та ресто-
ранів;

 про відповідність керівника дошкільного на-
вчального закладу № 228 вимогам сьогоден-
ня, про проблеми у забезпеченні умов належ-
ного виховання здорових дітей.

Душа радіє, коли бачиш, як легко наш депутат 
Київради бере під свою відповідальність та опіку ви-
рішення важливих питань життєдіяльності мікрора-
йону і як активно та невідкладно починає діяти.

Наш депутат працює в постійній комісії Київра-
ди по ЖКГ, тож особливу увагу приділяє питанням 
реформування житлово-комунальної сфери, вста-
новлення приладів для обліку води, тепла, газу. 

М.О. Терентьєв провів величезну роз’яснювальну 
роботу серед мешканців щодо питань перевірки лі-
чильників, їх переустановлення, підготував декіль-
ка письмових консультацій з наболілих у цій сфері 
проблем.

Окремо слід сказати про величезну роботу, 
зорганізовану депутатом із благоустрою території 
округу, проведення суботників за особистої участі, 
встановлення огороджувальних парканчиків, лавок, 
упорядкування та обладнання дитячих і спортивних 
майданчиків.

Узагальнюючи, слід зазначити, що кожна про-
блема, задля вирішення якої люди звернулися до  
нашого депутата Київради під час його виїзного 
прийому в ОСН «Новопечерський», нині вже в робо-
ті: питання уважно вивчаються, аналізуються, йде 
активний спільний пошук їх вирішення.

Додає оптимізму, коли у владу вливаються такі 
молоді, такі перспективні люди. 

Ми ж, актив ОСНу «Комітет мікрорайону «Ново-
печерський», підтримуємо енергію та наполегли-
вість Михайла Олександровича, адже п. 1 ст. 14 
Закону України «Про органи самоорганізації насе-
лення» визначено, що ОСН та депутат спільно пред-
ставляють інтереси жителів будинку, вулиці, мікро-
району у відповідних органах влади.

Тому й наш депутат, й ОСН намагаються це реа-
лізовувати відповідально й достойно на благо киян. 

За численними зверненнями мешканців розглядається питання про збереження кіоску  
продажу овочів на перехресті вулиць Федорова та Предславинської

Довідка:

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Новопечерський» створений у 2003 році 
та охоплює майже 12 тис. мешканців Печерського району

Керівник — КРОПИВКА Софія Юхимівна

Секретар — ШУДРА Валентина Іванівна

Контактний телефон: 361-74-61, 361-05-88

El. адреса: sofiasher@ukr.net

З ДОСВІДУ РОБОТИ
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Слухачам академi¿ — про ОСН

23 березня 2015 р. слухачі першого курсу спеці-
альності «Місцеве самоврядування» денної форми 
навчання Інституту державної служби і місцевого 
самоврядування Національної академії державного 
управління при Президентові України провели виїз-
не заняття в рамках теми «Утворення та організація 
діяльності ОСНів. Організація взаємодії ОСНів і міс-
цевої ради». 

Разом із викладачем академії — кандидатом наук 
з державного управління, доцентом кафедри регіо-
нального управління, місцевого самоврядування та 
управління містом В.С. Колтун, майбутні управлін-
ці відвідали один із ОСНів у місті Києві для кращого 
розуміння особливостей роботи органу самоорга-
нізації населення — «Будинковий комітет «Мінський 
проспект, 12», що в Оболонському районі. 

Керівник ОСН БК «Мінський проспект, 12»  
Ю.В. Шевеленко поділилася майже десятирічним 
досвідом організації роботи комітету, розкрила се-
крети, як об’єднати територіальну громаду не лише 
спільними проблемами, а й інтересами. Власним 
прикладом Юлія Василівна доводить, що змінити 
життя на краще — можливо, варто тільки озирнути-
ся навколо, не бути байдужим, піклуватися про ін-
ших понад власні інтереси.

На зустрічі слухачі піднімали багато питань та 
тем, зокрема щодо відмінностей між ОСН та ОСББ, 
принципів діяльності ОСНів, змісту їх діяльності. 

Як відомо, мешканці будинків мають право контр-
олювати якість ремонтних робіт, які здійснюються 
житлово-комунальними організаціями. Один із варі-
антів такого громадського контролю — через діяль-
ність ОСНу. Цей орган поєднує в собі ознаки громад-
ської організації та органу публічної влади. Дозвіл на 
створення та власні повноваження ОСНу визначає 
відповідна міська рада. Завдяки цьому ОСН може 
брати участь у вирішенні питань місцевого значен-
ня. Керівник Юлія Шевеленко поділилася практич-

ним досвідом щодо державної реєстрації органів 
самоорганізації населення. Зокрема, державні ре-
єстратори надають роз’яснення щодо правильного 
заповнення усіх необхідних документів. Сьогодні це 
набагато простіше, ніж було 10 років тому.

На зустрічі було зазначено, що спектр діяльності 
та завдань ОСНу є дуже широкий, зі змістом влас-
них повноважень можна ознайомитися в Законі 
України «Про органи самоорганізації населення». 

ОСН за адресою Мінський проспект, 12 постійно 
намагається не тільки поліпшувати життя мешкан-
ців свого будинку в ремонтно-комунальній сфері, а 
й координує співпрацю з державними установами, 
представниками влади, правоохоронними органа-
ми, соціальними центрами, музичними школами, 
клубами тощо. 

Мікрогромада будинку вже провела 13 творчих 
зустрічей «Від серця до серця», на яких звучали ві-
рші, музичні твори. Відбулися консультативні зустрі-
чі з лікарями. Всі ці події були дуже корисні не тільки 
для мешканців будинку №12, а й для гостей з інших 
будинків. На всі свої заходи комітет намагається за-
безпечити учасників подарунками, особливо людей 
одиноких, похилого віку, малозабезпечених. 

Також актив комітету пропагує здоровий спосіб 
життя, зокрема в будинку все більше набуває попу-
лярності гра у великий теніс, проводяться аматор-
ські турніри. 

Майбутні державні службовці та посадові особи 
місцевого самоврядування виявили живий інтерес 
до діяльності такої інституції громадянського сус-
пільства, як ОСН.

Наприкінці Юлія Василівна побажала всім: «Ро-
біть добрі справи і вірте, що у вас це вийде на благо 
держави і людей».

З ДОСВІДУ РОБОТИ
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Весняний двомiсячник iз благоустрою

У центрі — керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
 «Злагода-1» Святошинського району Станіслав  

Олександрович Буковський

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Голосієво»  
Голосіївського району Марія Семенівна Козюба

Друга праворуч — керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Дачі Караваєві» Солом’янського району  

Олена Валентинівна Папуша

Другий ліворуч — керівник ОСН «Комітет мікрорайону  
«Приозерний» Деснянського району Владислав  

Ігорович Коваль 
Праворуч — керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Нова 

Дарниця-2» Дарницького району Вікторія Юріївна Сікалова

З метою приведення міста до належного сані-
тарного стану, поліпшення навколишнього природ-
ного середовища, естетичного вигляду й експлуа-
таційного стану елементів благоустрою, спільними 
зусиллями органів самоорганізації населення, гро-
мадських організацій, комунальних підприємств у 
кожному районі столиці проведено низку заходів з 
благоустрою територій у рамках весняного двомі-
сячника з благоустрою.

Органи самоорганізації населення запропонува-
ли мешканцям долучитися до прибирання парків і 
скверів, упорядкування території біля свого будинку 
чи власного подвір’я, подбати про дитячі і спортивні 
майданчики, зелені насадження, квітники та клумби. 

Традиційна акція з весняного благоустрою згур-
тувала киян і продемонструвала, що місто прагне 
оновлення і розвитку.

Так, зокрема, зусиллями мешканців та активістів 
ОСН «Комітет мікрорайону «Злагода-1» Святошин-
ського району 16 квітня 2015 року був проведений 
захід до Дня захисту довкілля в рамках весняного 
двомісячника з благоустрою, озеленення та поліп-
шення санітарного стану по вул. Святошинська, 6 та 
просп. Перемоги, 95 з благоустрою прибудинкових 
територій. Зусилля зосередили на таких об’єктах: 
висаджування кущів, упорядкування клумб та газо-
нів, санітарне прибирання прибудинкової території, 
встановлення дерев’яних обмежувальних стовпчи-
ків для перешкоджання паркування авто на зеленій 
зоні та ін.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Голосієво» 
Козюба Марія Семенівна зазначила, що основний 
акцент у благоустрої території Голосіївського райо-
ну було зроблено на озелененні та збереженні зеле-
них насаджень (видалення сухостійних дерев та ча-
гарників, висаджування, кронування кущів та дерев, 
розбивка клумб, висаджування квітів тощо). 

Надаємо фотозвіти учасників ОСНів інших ра-
йонів у заходах із благоустрою в рамках весняного 
двомісячника санітарної очистки, благоустрою та 
озеленення територій міста Києва.

АКТУАЛЬНО
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ)
ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАПИТИ  
НА ІНФОРМАЦІЮ

Стаття 8 Закону України 
 «Про місцеве самоврядування 

в Україні»

Закони України  
«Про доступ до публічної інформації»  

та «Про звернення громадян»

1. Ініціативна група жи-
телів або орган само-
організації населення 

(ОСН)

2. Завчасно повідомляє 
 місцеву раду про планування  

загальних зборів або конференції 
жителів

4. Ініціатори готують загальні збори 
(конференцію) жителів за допомогою 

виконкому місцевої ради

5. Рішення зборів (конференції) 
жителів (протокол) подається до 

місцевої ради, яка розглядає його 
на найближчому засіданні за участі 

ініціаторів

1. Громадяни або організація 2. Подають до органу влади звернен-
ня або запит на отримання публічної 

інформації

В чому різниця?

3. Орган влади відповідає  
у встановлені законом  

терміни

3. У разі скликання конференції про-
водять побудинкові або повуличні (у 

приватному секторі) загальні збори для 
обрання делегатів на конференцію

Жителі певної території або делеговані ними представники збираються та 
обговорюють важливі для громади питання й ухвалюють спільні рішення

Громадяни мають право отримувати від органів влади будь-яку інформацію, 
якою вони володіють і яка не є секретною, а також на подання звернень

БУДЬТЕ УВАЖНІ!
— Якщо у громаді не ухвалено Статут чи Положення з 
порядком проведення загальних зборів (конференцій) 
жителів, рішення зборів не будуть мати сили.
— Місцева рада може і не врахувати думку громадськості 
під час ухвалення свого рішення. 

БУДЬТЕ УВАЖНІ!
— Якщо орган влади не надає за запитом інфор-
мацію або порушує термніи її надання, громадяни 
можуть звернутися до суду.

Питання для загальних зборів:
— створення органів самоорганізації населення,
— тарифи на комунальні послуги,
— благоустрій території,
— забудова території,
— проекти рішень влади, які зачіпають інтереси жителів.

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Автор запиту просить надати йому публічну інфор-
мацію, що перебуває у володінні її розпорядника 
(органу влади).

Відповідь на запит розпорядник має надати не 
пізніше:
– 5 робочих днів з дня отримання;
– або 20 днів, ящо запит стосується надання ве-
ликого обсягу інформації або потребує її пошуку;
– або 48 годин, якщо запит стосується життєво 
важливої інформації (катастроф, аварій, стану 
довкілля).

ЗВЕРНЕННЯ

Автор повідомляє адресату певну інформацію і на основі неї 
просить вчинити конкретні дії.

Зазвичай містять вимоги, прохання щодо реалізації прав та 
інтересів громадян, фактів їх порушення.

Розглядаються і вирішуються не пізніше: 1 місяця з дня 
надходження або 15 днів, якщо не потребують додаткового 
вивчення.

Мають різні форми:
– пропозиція (зауваження),
– заява (клопотання),
– скарга.

Можуть бути індивідуальними або колективними.

Місцева 
рада або міський 

(сільський) голова 
також можуть прово-
дити загальні збори 

жителів

Запити та звернення можна пода-
вати електронною поштою або факсом. 

Також можна звернутися на телефонну «гарячу 
лінію» органу влади. Але рекомендованим 

листом — надійніше!

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ
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Шановнi читачi!
Виправданою ідеєю редакції нашого видання виявилося започаткування такої сторінки. Тому 

пропонуємо нове фотознайомство з новообраними керівниками ОСНів за підсумками проведе-
них виборчих зборів (конференцій) жителів за місцем проживання.

Бажаємо натхнення та звершень на благо киян!
Редакція

Керівник органу самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону 
«Лаврський» Печерського  
району — Д’ЯЧЕНКО Микола  
Григорович

Керівник органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Кільцева дорога, 1-Г» 
Святошинського району —  
РОГОЖИНСЬКИЙ Сергій  
Володимирович

Керівник органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Кіквідзе, 23» Печерсько-
го району — ПАНКРАТОВ Юрій 
Володимирович

Керівник органу самоорганізації  
населення «Нова Дарниця-5» 
Дарницького району —  
БАГАЧ Олена Володимирівна

Керівник органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Фрунзе, 168» 
Оболонського району —  
МОГУЛЕНКО Віктор Олегович

Керівник органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет 
«Проспект Петра Григоренка, 12» 
Дарницького району —  
КОЗИР Олександр Анатолійович

Керівник органу самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону 
«Фестивальний» Деснянського 
району — ЛАЗАРЄВА Світлана 
Василівна

Вітаємо!
Відповідно до розпорядження виконавчого ор-

гану Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) від 22.04.2015 №386 зареє-
стровано новий орган самоорганізації населення у 
Дарницькому районі – «Будинковий комітет «Про-
спект Петра Григоренка, 12» (внесено до Єдиного 
реєстру органів самоорганізації населення у місті 
Києві під №129).

Бажаємо комітету плідної праці  
на користь мешканців!

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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Пам’ятник укра¿нському гетьмановi 

Петру Конашевичу- 
Сагайдачному

Вулиця Петра Сагайдачного в Києві, прокладе-
на у 10-х роках ХІХ ст. у зв’язку з переплануванням 
Подолу після великої пожежі 1811 року, стала го-
ловною магістраллю Подолу, перебравши цю роль 
у Покровської. Тут від 1830-х років до кінця ХІХ ст. 
будують найкращі кам’яниці, що належали цехмі-
страм ремісничих цехів, новим російським купцям 
та нащадкам старої київської знаті. У ХІХ ст. колишня 
Олександрівська вулиця була однією з найдовших у 
Києві. Вона включала сьогоднішні вулицю Михайла 
Грушевського, Володимирський узвіз та вулицю Пе-
тра Сагайдачного. Нумерація починалася не від По-
штової площі, як нині, а з Липок.

Пам’ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагай-
дачному, який композиційно завершив перспек-
тиву вулиці, — один з наймолодших пам’ятників  
у Києві. Встановлений він нещодавно — у травні 
2001 року на Контрактовій площі. Автори — скуль-
птор В. Швецов1 (з участю скульпторів Б. Крилова,  
Е. Кунцевича, О. Сидорука), архітектори М. Жарі-
ков2, Р. Кухаренко (з участю Ю. Лосицького).

Загальна висота пам’ятника Петру Сагайдачно-
му — 5,5 м, п’єдесталу — 1,5 м. Бронзовий монумент 
на сірому гранітному п’єдесталі у формі природної 
брили з м’яко заокругленими кутами встановле-
но в центрі спеціально забрукованого невеличкого 
майданчика на невисокому штучному земляному 
пагорбі. Гетьман зображений верхи на коні. У правій 
руці, що піднята в енергійному жесті, він тримає бу-
лаву — символ влади, лівою — стримує коня за по-
від. Постать ледь повернена, що підкреслено рухом 
довгого плаща з динамічними складками за спи-
ною. Загальне реалістичне трактування скульптури 
доповнене ретельно відтвореними деталями одягу, 
військових аксесуарів (на голові гетьмана — висока 
шапка, на правому боці — сагайдак зі стрілами) та 
парадною збруєю коня. Композиція відзначається 
динамічністю силуету, образно-пластичне вирішен-
ня передбачає можливість огляду як зблизька, так 
і здалека — з перспективи вулиці П. Сагайдачного.

Пам’ятник був споруджений, згідно з постано-
вою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 
року, на доброчинні кошти, у тому числі мешкан-
ців села Кульчиці Львівської області, де народився 
гетьман. На земляному пагорбі перед пам’ятником 
вмонтовано сіру гранітну плиту з викарбуваним гер-
бом гетьмана та його іменем. З протилежного боку 
пагорба розміщено другу подібну плиту з анотацій-
ним написом про авторів і виконавців.

Встановлено пам’ятник поруч із навчальними кор-
пусами Києво-Могилянської академії, на території 
якої покоїться прах великого полководця і мецената. 
Завдяки його таланту як блискучого організатора, 
полководця та далекоглядного політичного діяча з 
Україною почали рахуватися польські королі та мос-
ковські царі. Це при ньому Військо Запорозь ке впер-
ше заявило про себе як регулярна військова та полі-
тична одиниця, що боронить свої інтереси, а гетьмани 
почали писатися як «гетьман Війська Запорозького». 
Це завдяки його старанням підняло голову пригно-
блене православ’я в Україні, призупинилося окатоли-
чення України, а 1620 року була відновлена Київська 
митрополія. У 1620 році Петро Сагайдачний разом з 
усім Військом Запорозьким вступив у Київське брат-
ство, був титарем Києво-Братського Богоявленсько-
го училищного монастиря (згодом — Богоявленсько-
го). Восени 1620 року, після поразки поляків у війні 
з турками під Цецорою, на Варшавській раді Річ По-
сполита задовольнила вимоги козаків, частково ви-
знавши автономну козацьку республіку на чолі з ви-
борним гетьманом (остаточне визнання — 1648 р.).  
До цього землі України розглядалися як нероздільні, 
органічні частини Речі Посполитої. Саме за часів Пе-
тра Сагайдачного в польській державній термінології 
поширилася назва Україна. Помер гетьман від тяжких 
поранень після переможної війни польсько-україн-
ського війська над турками під Хотином (1621), яка 
стала апогеєм козацької слави в Речі Посполитій: ко-
заків порівнювали з античними взірцями звитяги й па-
тріотизму, називаючи головними рятівниками «спіль-
ної вітчизни» від османської армади. Перед смертю 
Петро Сагайдачний заповів майже всі свої кошти на 
утримання Київської, Львівської та Луцької братських 
шкіл. На території Києво-Могилянської академії ре-
конструйована умовна могила гетьмана Війська За-
порозького Петра Сагайдачного. Справжнє місце по-
ховання втрачено в 1690–1693 роках при будівництві 
кам’яного Богоявленського собору, а в 1935 році зни-
щений більшовиками і сам собор.

1. Скульптор Валерій Швецов (1940 р.н., Луганська обл.) — професор, очолює кафедру скульптури Академії мистецтв України.  
Разом із М. Жаріковим працював над створенням пам’ятника святому апостолу Андрію Первозванному в Києві.

2. Микола Жаріков (1931 р.н., м. Слов’янськ Донецької обл.) — відомий український архітектор; у 1987–1992 роках — головний  
архітектор Києва. До кола його чудових творінь належить проект музею «Кам’яна могила» та найошатніша київська станція метро 
«Золоті ворота».

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА



19
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ВІСНИК

Як оформити субсидiю  
на житлово-комунальнi послуги?
До повноважень органів самоорганізації населен-

ня, визначених у статті 14 Закону України «Про органи 
самоорганізації населення», відноситься питання со-
ціального захисту жителів. Пункт 8 зазначеної статті 
передбачає організацію допомоги громадянам похи-
лого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, військо-
вослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним 
сім’ям, самотнім громадянам та іншим категоріям. 

Враховуючи зростання тарифів на житлово-кому-
нальні послуги в Україні, громадяни досить активно 
стали цікавитись питанням призначення субсидій.

Наводимо основні витяги з рекомендацій щодо 
отримання субсидій. 

Кабінет Міністрів України постановою від 28 люто-
го 2015 року «Про внесення змін до Порядку перера-
хування деяких субвенцій з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на надання пільг, субсидій та ком-
пенсацій» спростив процедуру оформлення субсидій.  

Новий порядок призначення житлових субсидій, 
що почне діяти з 1 травня цього року, спрямований 
на посилення соціального захисту малозабезпече-
них громадян в умовах підвищення цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги. 

Власники домогосподарств, починаючи з квітня 
2015 року, одночасно з рахунками отримають від 
постачальників житлово-комунальних  послуг відпо-
відні бланки заяви і декларації. 

Відповідно до зазначеної постанови з 1 трав-
ня 2015 року спрощується процедура оформлення 
субсидії, яку можна буде здійснити на підставі лише 
двох документів — заяви та декларації про доходи і 
витрати осіб, зареєстрованих у житловому примі-
щенні (за встановленими формами на 1 арк). Усі інші 
відомості, що необхідні для призначення житлових 
субсидій (про забезпеченість громадян житловою 
площею та комунальними послугами) надають на 
запит органів соціального захисту населення орга-
нізації-надавачі послуг. Інформацію про доходи для 
призначення житлової субсидії органи соціального 
захисту населення будуть отримувати у порядку об-
міну від Державної фіскальної служби та Пенсійного 
фонду. При цьому заборонятиметься вимагати від 
заявників інші документи, ніж передбачені Положен-
ням про призначення житлових субсидій. Зазначені 
заява та декларація до органу праці і соціального за-
хисту населення може бути надіслана поштою. 

Схеми удосконаленого Порядку призначення житлових субсидій

Державна  
фіскальна  

службаУПСЗН

Підприємство ЖКГ

Рахунок за послуги + бланк
заява та декларація  

для призначення субсидії

Інформація 
про доходи
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Відповідь
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Перераховує  
розмір субсидії та 
рахунки платника

Заява
Декларація

АКТУАЛЬНО



20
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ВІСНИК

Скасовано майже всі обмеження щодо майно-
вого статусу отримувача, крім здійснення однора-
зової покупки на 50 тисяч гривень. При цьому суб-
сидія на оплату житлово-комунальних послуг при-
значатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її 
призначенням. Для призначення житлової субсидії 
застосовуватимуться доходи за попередній кален-
дарний рік без урахування сплачених податків. Після 
закінчення терміну отримання субсидії органи соці-
ального захисту населення здійснюватимуть роз-
рахунок субсидії на наступний період автоматично. 
Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію 
без звернення громадянина і протягом двох міся-
ців з початку нового періоду прийматимуть рішення 
щодо призначення (не призначення) субсидії цим 
домогосподарствам та письмово інформуватимуть 
про прийняте рішення громадян, які зверталися. 

З 1 травня 2015 року субсидією можуть скорис-
татися і орендарі житла.

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких 
розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах 
норм споживання з урахуванням пільг перевищує об-
сяг обов’язкового відсотка платежу (10 або 15 відсо-
тків середньомісячного сукупного доходу громадян, 
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)), 
визначений Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, змінюється принцип розрахунку 
обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово-
комунальні послуги при призначенні субсидій: від-
тепер він залежатиме виключно від доходів родини.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується інди-
відуально для кожної сім’ї за встановленою формулою:
 середньомісячний дохід на одну особу за по-

передні 6 місяців ділиться на прожитковий мі-
німум на одну особу (в 2014 році — 1176 грн);

 результат ділиться на базовий коефіцієнт 2;
 після чого отримана цифра множиться на ба-

зовий коефіцієнт 15 %.
Коефіцієнти 2 і 15 відповідають наступному алго-

ритму: коли при середньомісячному доході у розмірі 
двох прожиткових мінімумів на особу сім’я платить 
за житлово-комунальні послуги 15 % свого доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкового 
платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на 
середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Від розміру плати за житлово-комунальні послу-
ги в межах соціальних нормативів потрібно відняти 
розмір обов’язкового платежу, а також розмір піль-
ги за наявності.

Знаючи дохід своєї сім’ї, ви можете самостійно роз-
рахувати розмір обов’язкового  платежу й орієнтовний 
розмір субсидії за наведеним нижче прикладом.

Приклад: Припустимо, що ваша сім’я складаєть-
ся з трьох осіб. А за попередні 6 місяців ви зароби-
ли в цілому 18 000 грн. В цьому випадку середньо-
місячний дохід сім’ї дорівнює 3000 грн (18 000 грн /  
6 міс.), а дохід на одну людину — 1000 грн на місяць  
(3000 грн / 3 людини). Підставляємо 1000 грн у фор-
мулу: 1000 грн / 1176 грн /2 * 15 % = 6,38 %. Таким 
чином, при середньомісячному сукупному сімей-
ному доході 3000 грн на місяць ваш обов’язковий  
платіж становить 191,33 грн (3000 * 6,38 %). 

Все, що перевищує цю суму (в межах соціальної 
норми житла та соціальних нормативів користуван-
ня житлово-комунальними послугами), буде розмі-
ром субсидії. 

Згідно з програмою житлових субсидій, держава 
відшкодовує витрати на оплату користування житлом 
або його утримання та комунальних послуг: водо-, те-
пло-, газопостачання, водовідведення, електроенер-
гії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Крім цього, для сімей, які використовують для 
опалення тверде паливо, а для приготування їжі 
скраплений газ, передбачено надання субсидії для 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива.

З 1 жовтня 2014 року субсидія призначається з 
урахуванням єдиних для всієї України соціальних 
норм житла та нормативів споживання житлово-ко-
мунальних послуг.

Якщо споживач використовує менше, ніж встанов-
лено соціальним нормативом, гроші не повертати-
муться до органу соціального захисту населення, а за-
лишаться на його рахунку. З їх допомогою родина змо-
же заплатити за комунальні послуги в майбутньому.

За надлишки площі і використаних комунальних 
послуг необхідно сплачувати повну вартість послуг.

Послуга Норма з 01.10.14
НОРМА ЖИТЛА:

пільги не змінюється
субсидії 13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сім’ю

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:
на опалення 7 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
на газову плиту (приготування їжі) 6 м3 на особу
на газову плиту за відсутності гарячого 
водопостачання і газового водонагріва-
ча (приготування їжі і підігрів води)

9 м3 на особу

на газову плиту і водонагрівач 18 м3 на особу
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ:

постачання холодної води
2,4 м3 на особу (за наявності централіз. постачання гарячої води), 
4,0 м3 на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води)

постачання гарячої води 1,6 м3 на особу
водовідведення 4,0 м3 на особу

АКТУАЛЬНО
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СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
на опалення 65 кВт-год. на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)

у будинках, обладнаних стаціонарними 
електроплитами

130 кВт-год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт-год. на іншого чле-
на сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води) 
150 кВт-год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт-год. на іншого члена 
сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

у будинках, не обладнаних стаціонарни-
ми електроплитами

90 кВт-год. на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт-год. на іншого члена 
сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води) 
120 кВт-год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт-год. на іншого члена 
сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

Житлова субсидія надається на безповоротній 
основі. Її отримання не пов’язане зі зміною форми 
власності житла і не тягне за собою таку зміну. Але 
якщо перевіряючі органи знайдуть неправдиві дані, 
то громадянин мусить компенсувати субсидію у по-
двійному розмірі. Для одержання житлової субсидії 
сім’я має сплачувати свою частину платежу за по-
слуги, в іншому разі — надання субсидії припиня-
ється.

Якщо на момент підвищення тарифів або зміни 
розміру обов’язкового платежу родина вже корис-
тується житловою субсидією, звертатися до органів 
соціального захисту не потрібно, субсидія буде пе-
рерахована автоматично.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на 
отримання житлової субсидії (зміни у складі зареє-
строваних у житловому приміщенні (будинку) осіб, 
зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних 
послуг, умов їх надання, виконавців житлово-кому-
нальних послуг, про купівлю товарів або оплату по-
слуг), заявник зобов’язується у місячний термін пові-
домити орган соціального захисту населення. Якщо 
подано неповні чи недостовірні відомості про доходи 
та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/
будинку осіб, може бути відмовлено в призначенні 
субсидії або припинено її надання. У такому разі за-
явник зобов’язується повернути надміру перерахо-
вану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

Керiвник ОСН «Будинковий комiтет «Вулиця Картвелiшвiлi, 3-Б»  
Олена Герцева провела iнформацiйно-роз’яснювальну роботу з мешканцями 

щодо питання оформлення субсидi¿ на житлово-комунальнi послуги

У зв’язку з впровадженням із 1 травня 2015 року сут-
тєво спрощеного порядку призначення субсидій для 
громадян України до широкомасштабної інформаційно-
роз’яснювальної роботи управління праці та соціально-
го захисту населення у Святошинському районі міста 
Києва приєдналась керівник ОСН «Будинковий комітет 
«Вулиця Картвелішвілі, 3-Б» Олена Герцева.

Одним із пріоритетних завдань зазначеного комі-
тету було надання громадянам інформації про зміни 
в програмі державної допомоги на оплату житлово-
комунальних послуг, яка надається у вигляді житло-
вих субсидій.

Олена Валеріївна проводить інформаційно-
роз’яснювальну роботу у вигляді зборів, де деталь-
но і доступно розглядає такі основні питання: спро-
щений порядок та механізм призначення населен-
ню субсидій; забезпечення населення бланками 
заяв і декларацій та інструкціями щодо їх заповне-
ння; термін, на який надається субсидія, та хто має 
право отримувати її. Особливу увагу було звернено 
на те, що скасовуються всі обмеження щодо майно-
вого стану осіб, які звертаються за призначенням 
субсидії, за винятком здійснення одноразової по-
купки на суму понад 50 тис. грн. Також було наголо-
шено на тому, що у зв’язку зі спрощеним порядком 
надання житлових субсидій підвищується відпові-
дальність громадян за достовірність наданої у до-
кументах інформації. У випадку подання неповних 

чи недостовірних відомостей про доходи та витрати 
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) 
осіб, у призначенні субсидії може бути відмовлено 
або припинено її надання. У такому разі заявник 
зобов’язаний повернути перераховану (виплачену) 
суму субсидії у подвійному розмірі.

Керівник комітету вирішила додатково щоден-
но з 7 год. ранку проводити індивідуальний прийом 
мешканців з даного питання.

Телефони «гарячих ліній» Департаменту соціаль-
ної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та 
управлінь праці та соціального захисту населення 

районних у місті Києві державних адміністрацій

№ Район Телефон 
1. Департамент соціальної політики 408-74-54
2. Голосіївське РУПСЗН 257-01-34
3. Дарницьке  РУПСЗН 530-42-22
4. Деснянське РУПСЗН 564-43-90
5. Дніпровське  РУПСЗН 512-08-07
6. Оболонське  РУПСЗН 467-99-73
7. Печерське  РУПСЗН 280-69-61
8. Подільське РУПСЗН 425-63-48
9. Святошинське РУПСЗН 405-92-69

10. Солом’янське РУПСЗН 245-21-99
11. Шевченківське РУПСЗН 236-81-14

Дані щодо контактних номерів телефонів органів соціального захисту населення можна дізнатися за телефоном 
безкоштовної цілодобової урядової «гарячої лінії»: 0 800 507 309.
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Перейменування вулиць:  
що потрiбно знати
Найменування об’єктів міського підпорядкуван-

ня, присвоєння юридичним особам та об’єктам 
міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізич-
них осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій у місті Києві регулюється Законом 
України від 24 травня 2012 року №4865-VI «Про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права 
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілей-
них та святкових дат, назв і дат історичних подій» 
та Порядком найменування об’єктів міського під-
порядкування, присвоєння юридичним особам та 
об’єктам міського підпорядкування імен (псевдоні-
мів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв 
і дат історичних подій у місті Києві, затвердженим 
рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 року 
№ 432/9920.

Ці питання розглядаються лише за результатами 
громадського обговорення, порядок проведення 
якого врегульовано постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 жовтня 2012 року № 989 «Про затвер-
дження Порядку проведення громадського обгово-
рення під час розгляду питань про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності, які за 
ними закріплені, об’єктам права власності, які на-
лежать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізич-
них осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат істо-
ричних подій» та Порядком проведення у місті Києві 
громадського обговорення під час розгляду питань 
про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 
подій, затвердженим розпорядженням Київського 
міського голови від 19.08.2014 року № 175.

Рішення про присвоєння юридичним особам та 
об’єктам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілей-
них та святкових дат, назв і дат історичних подій 
ухвалюється Київською міською радою за поданням 
Київського міського голови. 

Пропозиції Київському міському голові подають-
ся в письмовому вигляді органами державної вла-
ди, трудовими колективами, об’єднаннями грома-
дян та окремими громадянами.

Протягом останнього року київська міська вла-
да повернулась до відновлення історичної топоні-

міки столиці, а також перейменування вулиць Ки-
єва, назви яких пов’язані з діячами тоталітарного 
режиму. 

За цей час було проведено 4 засідання Комісії з 
питань найменувань — постійнодіючого консульта-
тивно-дорадчого органу при Київському міському 
голові, який створено з метою отримання фахових 
висновків з питань присвоєння, зміни назв об’єктів 
міського підпорядкування, присвоєння юридичним 
особам та об’єктам міського підпорядкування імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій у місті Києві.

За результатами роботи комісії Київською місь-
кою радою ухвалено 4 рішення про перейменування 
та повернення історичних назв вулиць столиці. 

Зокрема, завершено перейменування 3 вулиць, 
яке тривало з 1997 року, 8 вулицям та одній площі 
повернуто їхні історичні назви. Крім того, частині ву-
лиці Інститутської присвоєно назву Алея Героїв Не-
бесної Сотні.

Протягом цього періоду відбулись 24 громад-
ські обговорення питань стосовно перейменування 
та найменування вулиць міста Києва, 20 з яких вже  
завершено і 4 — тривають до 25 травня.

За результатами громадських обговорень підго-
товлено проект рішення Київської міської ради про 
перейменування ще 15 вулиць, який на сьогодні  
погоджується в установленому порядку. 

Щодо ще 4 вулиць рішення стосовно варіанту  
перейменування не прийнято, оскільки жителі цих 
вулиць були категорично проти. На сьогодні трива-
ють консультації з мешканцями та фахівцями (істо-
риками і топонімістами).

Консультації з питань найменування 
та перейменування об’єктів міського 
підпорядкування можна отримати у 
секретаря Комісії з питань наймену-
вань — Шибанова Ярослава Микола-
йовича (вул. Хрещатик, 44, к. 411, 
тел. 278-35-27).
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Пам’ятка для громадян щодо 
дiй при перейменуваннi  
вулицi
Протягом останнього року київська міська влада 

повернулась до відновлення історичної топоніміки 
столиці, а також перейменування вулиць Києва, на-
зви яких пов’язані з діячами тоталітарного режиму. 

У зв’язку з цим часто виникають питання щодо 
незручностей для киян внаслідок зміни назви вулиці.

З метою уникнення непорозумінь надаємо 
роз’яснення щодо дій громадян при перейменуван-
ні вулиці.

Законодавством не передбачено внесення змін до 
правовстановлюючих документів (свідоцтва про пра-
во власності, свідоцтва про право на спадщину, дого-
вору купівлі-продажу, договору міни, договору дару-
вання тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на 
яких розташований об’єкт нерухомого майна, а тому 
вони є чинними та не потребують заміни чи отриман-
ня нового правовстановлюючого документа.

Водночас, із власної ініціативи або у разі необ-
хідності (продаж, дарування тощо) власник майна 
(в тому числі земельної ділянки), відносно якого 
відбулись зміни у назві вулиці (проспекту, провул-
ку тощо), відповідно до законодавства має право 
самостійно (або уповноважити на це іншу особу за 
довіреністю) звернутись до органу державної реє-
страції прав на нерухоме майно з заявою про вне-
сення змін до Державного реєстру речових прав  на 
нерухоме майно у зв’язку із зміною назви чи пере-
йменування вулиці (проспекту, провулку тощо) від-
повідно до рішення Київської міської ради.

У разі необхідності здійснення нотаріальних дій 
з нерухомістю (продаж, успадкування, дарування 
тощо) у Департаменті містобудування та архітек-
тури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) можна 
отримати довідку про перейменування вулиці. На 
підставі правовстановлюючих документів зі старою 
назвою вулиці і довідки Департаменту містобуду-
вання та архітектури нотаріус видає новий право-
встановлюючий документ з новою назвою вулиці.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про свобо-
ду пересування та вільний вибір місця проживання 
в Україні» у разі зміни адреси житла в межах адмі-
ністративно-територіальної одиниці особа або її за-
конний представник повинні письмово повідомити 
про це орган реєстрації місця проживання протягом 

десяти днів. Органом реєстрації є територіальні під-
розділи Державної міграційної служби України.

На підставі поданих особою або її законним 
представником відомостей працівник територі-
ального підрозділу Державної міграційної служби 
України в той самий день вносить необхідні зміни до 
паспортного документа та протягом семи днів — до 
реєстраційного обліку.

Перереєстрація також може проходити під час 
заміни паспорта, оновлення фотокарток, зміни прі-
звища тощо, тобто коли у людини виникає потреба. 

Принагідно інформуємо, що відповідно до під-
пункту 7 пункту 2 Прикінцевих та перехідних поло-
жень Закону України «Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропа-
ганди їх символіки», проголосованого на засіданні 
Верховної Ради України 09.04.2015 року, реєстра-
ційний збір не справляється за проведення держав-
ної реєстрації змін, що вносяться до установчих до-
кументів юридичних осіб, пов’язаних із прийняттям 
Закону України «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталі-
тарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки», а також зміни місцезнаходження юри-
дичної особи, місця проживання фізичної особи у 
зв’язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, 
бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, про-
спектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших 
об’єктів топоніміки населених пунктів.

Засідання Комісії з питань найменувань
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Перелiк вулиць,  
якi перейменовуються у мiстi Киºвi

№ 
п/п

Стара назва Нова назва Район

Рішення Київради від 13.11.14 № 373/373

1. вулиця Аніщенка вулиця Левандовська Печерський

2. вулиця Вєтрова вулиця Назарівська Шевченківський

3. вулиця Воровського вулиця Бульварно-Кудрявська Шевченківський

4. вулиця Горького вулиця Антоновича Голосіївський, Печерський

5. вулиця Димитрова вулиця Ділова Голосіївський, Печерський

6. вулиця Івана Клименка вулиця Преображенська Солом’янський

7. вулиця Іванова Андрія Бутишев провулок Печерський

8. вулиця Червоноармійська вулиця Велика Васильківська
Голосіївський, Печерський, 
Шевченківський

9. площа Фрунзе площа Петропавлівська Оболонський

10. провулок Чекістів провулок Костя Гордієнка Печерський

Рішення Київради від 22.01.15 № 8/873

11. вулиця Фрунзе вулиця Кирилівська
Оболонський, Подільський, 
Шевченківський

Рішення Київради від 19.03.15 № 269/1134

12. вулиця Смирнова-Ласточкіна Вознесенський узвіз Шевченківський

Підтримано комісією з найменувань, підготовлено проект рішення

13. вулиця Академіка Шліхтера вулиця Вифлеємська Дніпровський

14. вулиця Артема вулиця Січових Стрільців Шевченківський

15. вулиця Криленка вулиця Олексія Береста Святошинський

16. вулиця Крупської вулиця Павла Чубинського Дарницький

17. вулиця Леніна вулиця Копильщанська Деснянський

18. вулиця Ленінська вулиця Петра Дорошенка Святошинський

19. вулиця Максима Горького вулиця Анатолія Лупиноса Солом’янський (мкрн Жуляни)

20. вулиця Максима Горького вулиця Кирила Осьмака Дарницький (мкрн Бортничі)

21. вулиця Металістів вулиця Михайла Брайчевського Солом’янський

22. вулиця Чапаєва вулиця В’ячеслава Липинського Шевченківський

23. вулиця Щорса вулиця Євгена Коновальця Печерський

24. вулиця Юрія Коцюбинського вулиця Володимира Винниченка Шевченківський

25. площа Дзержинського Либідська площа Голосіївський, Печерський

26. провулок Чеслава Бєлінського провулок Алли Горської Шевченківський

27. проспект Сорокаріччя Жовтня Голосіївський проспект Голосіївський

Винесено на громадське обговорення

28. вулиця Марини Раскової вулиця Євгена Сверстюка Дніпровський

29. вулиця Комуністична вулиця Дмитра Воєводіна Дарницький (мкрн Бортничі)

30.
вулиця Лауреатська (з продовженням 
її до вулиці академіка Заболотного)

вулиця академіка Петра Тронька Голосіївський

АКТУАЛЬНО
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Перелiк розпоряджень виконавчого органу Ки¿всько¿ мiсько¿ ради  
(Ки¿всько¿ мiсько¿ державно¿ адмiнiстрацi¿),  

якими визначенi об’ºкти з капiтального ремонту 
 в м. Киºвi у 2015 роцi

1. Розпорядження від 18.02.2015 № 127 «Про затвердження Переліку об’єктів капітального ре-
монту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік».

2. Розпорядження від 26.02.2015 № 176 «Про затвердження адресного переліку робіт із ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —  
Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації».

3. Розпорядження від 26.02.2015 № 175 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації».

4. Розпорядження від 25.02.2015 № 152 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —  
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації».

5. Розпорядження від 25.02.2015 № 148 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —  
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації».

6. Розпорядження від 25.02.2015 № 154 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації».

7. Розпорядження від 26.02.2015 № 174 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —  
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації».

8. Розпорядження від 25.02.2015 № 157 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —  
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації».

9. Розпорядження від 05.03.2015 № 191 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —  
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації».

10. Розпорядження від 26.02.2015 № 167 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —  
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації».

11. Розпорядження від 25.02.2015 № 156 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації».

12. Розпорядження від 18.02.2015 № 126 «Про затвердження адресних переліків робіт з капі-
тального ремонту бюветних комплексів та громадських вбиралень на 2015 рік».

13. Розпорядження від 25.02.2015 № 153 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації)».

НА ЗАМІТКУ КЕРІВНИКУ



26
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ВІСНИК

14. Розпорядження від 26.02.2015 № 173 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів, фінансування яких передбачено Програмою екологічного  
і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)».

15. Розпорядження від 02.03.2015 № 200 «Про затвердження адресного переліку робіт з капі-
тального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — Де-
партаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації)».

16. Розпорядження від 05.03.2015 № 199 «Про затвердження адресного переліку робіт з капі-
тального ремонту об’єктів по головному розпоряднику бюджетних коштів — Департаменту 
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), фінансування яких передбачено Програмою екологічного і соціального роз-
витку м. Києва на 2015 рік».

17. Розпорядження від 09.04.2015 № 346 «Про затвердження адресних переліків для виконання 
робіт з капітального ремонту житлового фонду міста Києва у 2015 році».

18. Розпорядження від 10.04.2015 № 348 «Про затвердження адресного переліку робіт  
з капітального ремонту об’єктів, фінансування яких передбачено Програмою економіч-
ного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік по головному розпоряднику бюджетних  
коштів — Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації)».

19. Розпорядження від 10.04.2015 № 352 «Про внесення змін до адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, фінансування яких передбаче-
но Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік».

20. Розпорядження від 10.04.2015 № 353 «Про внесення змін до адресного переліку робіт з 
капітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів 
— Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, фінансування яких перед-
бачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік».

21. Розпорядження від 10.04.2015 № 354 «Про внесення змін до адресного переліку робіт з ка-
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, фінансування яких передбачено 
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік».

22. Розпорядження від 10.04.2015 № 355 «Про внесення змін до адресного переліку робіт з 
капітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів 
— Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, фінансування яких перед-
бачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік».

23. Розпорядження від 17.04.2015 № 374 «Про внесення змін до адресного переліку робіт з 
капітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів 
— Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), фінансування яких передбачено Програмою 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік».

24. Розпорядження від 09.04.2015 № 344 «Про внесення змін до переліку об’єктів капітального 
ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік».

25. Розпорядження від 25.03.2015 № 271 «Про внесення змін до переліку об’єктів капітального 
ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік».

НА ЗАМІТКУ КЕРІВНИКУ
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Зважаючи на численні звернення депутатів Київської міської ради, про-
хання представників ініціативних груп зі створення органів самоорганізації 
населення та активних громадських діячів, Департамент суспільних комуні-
кацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) додає до чергового випуску «Вісника органів самооргані-
зації населення» інформаційний диск з основними нормативно-правовими 
актами:

Закон України «Про органи самоорганізації населення»;

рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорга-
нізації населення в м. Києві»;

рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 «Про місь-
кий конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»;

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24.09.2003  
№ 1781 «Про затвердження Положення про порядок легалізації органів само-
організації населення у місті Києві»;

інформація з Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у м. Києві в 
розрізі районів та територій ОСН;

аплікативна форма та додатки до неї (для претендентів на участь у міському 
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування);

методичні поради як створити ОСН: 7 кроків.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сподіваємося, що надана інформація значно зекономить Ваш час  
та допоможе при ініціюванні та створенні ОСН у м. Києві.

ІНФОРМУЄМО



Дозволи на створення органів  
самоорганізації населення, надані рішенням  

Київської міської ради

1. «Будинковий комітет «Харківське шосе, 21»  
у Дарницькому районі (№370/370 від 13.11.2014 р.)

2. «Вуличний комітет «Вулиця Макаренка»  
у Деснянському районі (№271/1136 
від 19.03.2015 р.)

3. «Будинковий комітет «Вулиця Севастопольська, 13»  
у Дарницькому районі (№272/1137  
від 19.03.2015 р.)

«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.


