
органів самоорганізації населення

Вісник
№ 1 (18),  

2017

Матеріали до міського конкурсу 2017 року (див. на стор. 3–6)

Розпорядження від 27.02.2017 № 223 
«Про проведення міського конкурсу  
проектів та програм розвитку місцевого  
самоврядування»

(c. 3)

«Мiсто спорту» у Деснянському районi

(c. 7)

Головне — безпека дiтей

(c. 8)

Завдяки ОСН Днiпровського райо-
ну оновлено дитячий майданчик у 
мiкрорайонi Воскресенка

(c. 9)

Мешканцям мiкрорайону — сучасний 
спортмайданчик 

(c. 10)

Фоторепортаж за пiдсумками проведен-
ня мiського конкурсу проектiв та програм 
розвитку мiсцевого самоврядування у 
2016 роцi

(c. 11)

Перелiк мiських цiльових програм, якi 
планується виконувати у мiстi Києвi у 
2017 роцi

(c. 12)

ОСН i громадський бюджет участi: пер-
ший досвiд успiху

(c. 13)

Кияни матимуть вдвiчi бiльше коштiв на 
Громадський бюджет

(c. 15)

Державна пiдтримка енергозбережен-
ня. Урядову програму «теплих» кредитiв 
вiдновлено у 2017 роцi

(c. 16)

На допомогу керiвнику ОСН

(c. 17)

Iнформацiйно-пiзнавальна програма  
«Твiй дiм»

(c. 18)

ОСН та депутат Київради: результативна 
спiвпраця

(c. 19)

Участь органiв саморганiзацiї населення 
у суспiльному життi столицi

(c. 20)

Керiвники та секретарi нових ОСН  
пройшли курс короткострокової 
професiйної пiдготовки

(c. 21)

Перший Форум органiзацiй громадян-
ського суспiльства м. Києва

(c. 22)

ОСН «Комiтет мiкрорайону «Злагода-1»  
продовжує озеленювати свою територiю

(c. 23)

Справдi наш парк!

(c. 23)

Новi керiвники ОСН

(c. 26)

Головні правила безвізового режиму з ЄС

(c. 27)

На фото: члени конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого  
самоврядування та представники органів самоорганізації населення м. Києва



Керівник органу  
самоорганізації  

населення «Будинковий 
комітет «Вулиця  

Севастопольська, 13» 
Дарницького району  — 

Прищепа  
Володимир  
Федорович

Керівник органу  
самоорганізації  

населення «Будинковий 
комітет «Бульвар Праці, 5» 
Дніпровського району — 

Корабельська  
Валентина  
Романівна

Керівник органу  
самоорганізації  

населення «Комітет  
мікрорайону «Дачі  

Караваєві» 
Солом’янського  

району — 

Папуша  
Олена 

Валентинівна

Керівник органу  
самоорганізації  

населення  
«Квартальний комітет 

«Дарниця»  
Дарницького  

району — 

Клименко  
Ніна  

Павлівна

Керівник органу  
самоорганізації  

населення «Комітет  
мікрорайону  

«Осокорська садиба» 
Дарницького  

району — 

Чуйко  
Тетяна  

Миколаївна

Керівник органу 
самоорганізації 

населення «Комітет 
мікрорайону  

«Рада мікрорайону 
Нивки» Подільського 

району — 

Бадиленко 
Таїсія  

Миколаївна

Керівник органу  
самоорганізації  

населення «Комітет 
 мікрорайону  
«Лаврський»  
Печерського  

району— 

Д’яченко  
Микола  

Григорович

Керівник органу 
самоорганізації 

населення «Комітет 
мікрорайону  
«Печерська  

фортеця» Печер-
ського району — 

Ракоїд  
Ганна  

Петрівна

Керівник органу  
самоорганізації населен-
ня «Комітет мікрорайону 
«Джерело» Деснянського 

району — 

Черевко  
Олена  

Іллівна

Керівник органу  
самоорганізації населення 

«Квартальний комітет  
«Радосинь-2» 

 Деснянського району —

Зубченко  
Надія  

Іванівна

Керівник органу  
самоорганізації  

населення «Комітет 
мікрорайону «Новодес-

нянський» Деснянського 
району —

Пушкарьов  
Євген  

Федорович

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: 14.06.2017.

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

Наші ювіляри!
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Вісник ОФІЦІйНО

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.02.2017 № 223

Про проведення міського конкурсу 
проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи са-
моорганізації населення», Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 груд-
ня 2011 року № 832/7068, міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.» затвердженої рішенням Київської міської ради від 
08 грудня 2016 року № 536/1540, рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року 
№ 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та з метою забезпечення сприятливих 
умов для участі територіальної громади у розвитку міста Києва, в межах функцій органу міс-
цевого самоврядування:

1. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) організувати та провести протягом лютого — 
липня 2017 року міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

2. Затвердити склад конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування, що додається.

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

Голова В. Кличко
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ВісникОФІЦІйНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)
27.02. 2017 № 223

Склад 
конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм 

 розвитку місцевого самоврядування

Пантелеев  Петро Олександрович Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова 
конкурсної комісії

Хонда  Марина Петрівна Директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
секретар конкурсної комісії

Березніков Олександр Іванович Голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків (за згодою)

Андреев  Андрій Сергійович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Бохняк  Володимир Ярославович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Бродський Олександр Якович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Задерейко Андрій Іванович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Костенко  Людмила Василівна Депутат Київської міської ради (за згодою)

Манойленко Наталія Вікторівна Депутат Київської міської ради (за згодою)

Назаренко  Володимир Едуардович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Омельченко Олександр Олександрович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Опадчий  Ігор Михайлович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Пабат  Олександр Вікторович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Пинзеник  Олеся Олександрівна Депутат Київської міської ради (за згодою)

Поживанов  Олександр Михайлович Депутат Київської міської ради (за згодою)

Шульга  Наталія Іванівна Депутат Київської міської ради (за згодою)

Алєксєєнко Ірина Миколаївна Заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної ад-
міністрації

Бондар  Наталія Володимирівна Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Горпинчснко Олена Ігорівна Заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Гусєва  Наталія Геннадіївна Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Дубовик  Микола Григорович Перший заступник голови Подільської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації

Загородня Алла Вікторівна Заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної ад-
міністрації

Захарченко Петро Петрович Заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної ад-
міністрації

Невмержицький Анатолій Васильович Заступник голови Печерської районної в місті Києві державної ад-
міністрації

Павлик Ігор Климович Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації)

Репік Володимир Михайлович Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Совенко Петро Олександрович Керівник апарату Оболонської районної в місті Києві державної ад-
міністрації

Фіщук Андрій Вікторович Директор Департаменту міського благоустрою та збереження при-
родного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Царан Віталій Павлович Керівник апарату Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко
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Вісник ОФІЦІйНО

Перелік переможців міського конкурсу проектів  
та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року

№
з/п

Назва ОСН Район Назва проекту

Затверджена сума 
фінансової 

підтримки  з міс-
цевого бюджету 

(грн.)

1. «Будинковий комітет 
«Вулиця Зодчих, 60/1»

Святошинський «Безпечне подвір’я шляхом проведення заходів з благо-
устрою, утримання в належному стані відповідної тери-
торії»

40 000

2. «Будинковий комітет 
«Харківське шосе, 21»

Дарницький «Облаштування місць загального користування та вхід-
ної групи будинку №21 по вулиці Харківське шосе енер-
гозберігаючими LED світильниками»

40 000

3. «Комітет мікрорайону 
«Жуляни»

Солом’янський «Комплексне облаштування спортивними тренажерами 
та тенісними столами парку відпочинку «Молодіжний» 
мікрорайону «Жуляни»

90 000

4. «Комітет мікрорайону 
«Злагода-1»

Святошинський «Облаштування зеленої зони прибудинкових територій 
багато квартирних будинків по вулицям Петрицького, 
Горенській, Липовій, Верховинній та Котельникова Свя-
тошинського району міста Києва»

77 000

5. «Квартальний комітет 
«Прип’ятчани»

Святошинський «Ремонт приміщень біля ліфтів у житлових будинках» 60 000

6. «Комітет мікрорайону 
«Лиса гора»

Голосіївський «Безпечне дитяче містечко у мікрорайоні «Лиса гора» 40 000

7. «Комітет мікрорайону 
«Лук’янівський»

Шевченківський «Облаштування дитячого спортивно-ігрового май-
данчику по вулиці Дегтярівська, 30В у мікрорайоні 
«Лук’янівський»

79 939

8. «Комітет мікрорайону 
«Новодеснянський»

Деснянський «Облаштування спортивного майданчика на Будищан-
ській вулиці Деснянського району»

100 000

9. «Комітет мікрорайону 
«Милославський»

Деснянський «ІІ етап облаштування спортивного майданчика «Місто 
спорту»  в Деснянському районі

100 000

10. «Комітет мікрорайону 
«Джерело»

Деснянський «Енергоефективність заради здоров’я дітей» 129 667

11. «Будинковий комітет 
«Науковець»

Голосіївський «Безпечний двір: автоматичний шлагбаум з GSM моду-
лем»

27 000

12. «Комітет мікрорайону 
«Дніпровець»

Дніпровський «Облаштування ігрових дитячих майданчиків мікрорайо-
ну ДВРЗ сосновою корою».

80 000

13. «Комітет мікрорайону 
«Контакт»

Деснянський «Облаштування спортивного майданчика у 9-му мікро-
районі Деснянського району»

100 000

14. «Будинковий комітет 
«Вулиця генерала  
Матикіна,17»

Голосіївський «Дитячий майданчик Матикіна, 17»
Майданчик для дітей дошкільного віку

39 518

15. «Будинковий комітет 
«Вулиця генерала  
Матикіна, 2»

Голосіївський «Сімейне дозвілля» 39 950

16. «Комітет мікрорайону
«Рада мікрорайону  
«Нивки»

Подільський «Безпека дітей на дитячих майданчиках в умовах шале-
ного ритму мегаполісу»

47 067

17. «Квартальний комітет 
«Авіатор»

Святошинський «Проект облаштування майданчику для занять фізкуль-
турою та спортивними іграми, прибирання території та 
озеленення частини вулиці В. Степанченка у Святошин-
ському районі міста Києва»

67 900

18. «Комітет мікрорайону 
«Сирецьке джерело»

Шевченківський «Створення другої секції спортивно-розважального 
майданчика «Калейдоскоп можливостей», в зоні діяль-
ності ОСН «КМ «Сирецьке джерело», на суміжній прибу-
динковій території по вул. Б. Житкова, буд  5а, вул. Щу-
сєва буд. 36 та 34/1»

76 965

19. «Будинковий комітет 
«Ганни Ахматової, 41, 43»

Дарницький «Встановлення огорожі на існуючому футбольному полі 
для дітей біля будинку № 43 по вул. Ганни Ахматової»

59 790
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ВісникОФІЦІйНО

№
з/п

Назва ОСН Район Назва проекту

Затверджена сума 
фінансової 

підтримки  з міс-
цевого бюджету 

(грн.)

20. «Комітет мікрорайону 
«Березняки-Тельбін»

Дніпровський «Безпечні «Березняки». Онлайн платформа. (ІІ черга)» 130 000

21. «Комітет мікрорайону 
«Сирець-1»

Шевченківський «Дружній парк: комплекс заходів для розвитку громад-
ського простору у Сирецькому парку – розробка тема-
тичних маршрутів, виготовлення та встановлення наві-
гації, створення «обличчя» парку (розробка символіки та 
індивідуального дизайну), благоустрій тощо».

98 350

22. «Будинковий комітет 
«Кловський узвіз, 20»

Печерський «Свіже повітря» 38 900

23. «Комітет мікрорайону 
«Теремки-2»

Голосіївський «Облаштування безперечного пішохідного маршруту в 
мікрорайоні вул. Якубовського Голосіївського району»

98 340

24. «Квартальний комітет 
«Зариваха»

Дарницький «Облаштування спортивно-фізкультурними об’єктами 
зони відпочинку приватного сектору мікрорайону «Осо-
корки» Дарницького району».

50 000

25. «Квартальний комітет 
«Шулявка»

Шевченківський «Безпечне подвір’я шляхом проведення заходів з бла-
гоустрою (друга черга реорганізації території дитячого 
майданчика пр. Перемоги, 30, покращення санітарного 
стану та освітлення території кварталу, прилеглої до буд. 
В. Василевської, 3-5, Шулявська, 15/23)»

60 000

26. «Комітет мікрорайону 
«Чоколівка»

Солом’янський «Створення алеї пам’яті учасників АТО на вулиці Янки Ку-
пали у Солом’янському районі міста Києва»

110 000

27. «Комітет мікрорайону 
«Нова Дарниця – 5»

Дарницький «Комплексне встановлення дитячого майданчика в Дар-
ницькому районі»

130 000

28. «Комітет мікрорайону  
«Приозерний»

Деснянський Встановлення відеоспостереження на центральній алеї 
мікрорайону «Приозерний»

110 000

29. «Комітет мікрорайону 
«Батиєва гора»

Солом’янський «Комплексне облаштування елементами благоустрою 
та портативними елементами прибудинкових територій 
будинків №№ 12, 14, 16 по вул. Волгоградській та № 23 
по вул. Солом’янській»

40 000

30. «Комітет мікрорайону 
«Рідна оселя»

Солом’янський «Активна громада — затишний двір» 60 000

Всього: 2 220 386

Під час засідання конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 
(30.05.2017 р.)
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Вісник МІСЬКИй КОНКУРС

«Мiсто спорту»  
у ДеснянськоМу районi

Однією з проблем мікрорайону, який охоплює 
орган самоорганізації населення «Комітет мікрора-
йону «Милославський» Деснянського району є не-
достатня кількість місць для відпочинку для дорос-
лих та дітей. На думку активу ОСН найкраще дозвіл-
ля — активне дозвілля. У мікрорайоні розташовано 
три навчальні заклади, які мають спортивні май-
данчики для занять фізкультурою та спортом, але 
жоден із них не розрахований на людей похилого 
віку, дітей та людей з обмеженими можливостями. 
На черговому засіданні ОСН було прийнято рішен-
ня прийняти участь у міському конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування задля 
облаштування спортивного майданчика, розрахо-
ваного для всіх вікових категорій.

Наступним був етап визначення місця встанов-
лення майданчику. Надходили пропозиції щодо те-
риторії між ЗОШ № 300 та ЗОШ № 301, але оста-
точно обрали територію гімназії «Троєщина». Ар-
гументація була наступною: по-перше навчальний 
заклад розташований поблизу житлових будинків, 

по-друге гімназія «Троєщина» входить до найкра-
щих навчальних закладів України, по-третє ділянка 
для встановлення тренажерів була зручною тим, що 
розташована біля самого стадіону. 

У подальшому разом з активом ОСН підготували 
та подали до конкурсної комісії проект «Облашту-
вання спортивного майданчика «Місто спорту» в 
Деснянському районі». Комісією проект було під-
тримано, на реалізацію якого було виділено 95 тис. 
грн. з бюджету міста Києва.

Реалізація проекту була успішно завершена (фо-
тозвіт додається). 23 березня 2017 року відбулося 
офіційне відкриття антивандального спортивно-
го майданчику «Місто Спорту» на території гімназії 
«Троєщина», на якому були присутні представники 
Департаменту суспільних комунікацій виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Деснянської РДА, голо-
ва Громадської ради Деснянського району А. Ара-
келян, директор гімназії «Троєщина» В. Сафіулін. 
Відкриття відбулося за участі найактивнішої молоді 
мікрорайону, старшокласників гімназії. Під час від-
криття прозвучали пропозиції від молоді представ-
никам ОСН не зупинятися, а розробити проект дру-
гої черги удосконалення спортивного майданчика у 
2017 році.

Актив ОСН

Другий праворуч керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Милославський» Деснянського району — Є. Шкулій 
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ВісникМІСЬКИй КОНКУРС

Головне — безпека Дiтей

У минулому році орган самоорганізації населен-
ня «Будинковий комітет «Проспект Петра Григорен-
ка, 12» Дарницького району вперше прийняв участь 
у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. Не один тиждень велася дискусія 
з мешканцями, в вайбері та на форумі, яку обрати 
тематику проекту. 

Обговорювали заміну старого «протрухлого» 
паркану на схилі, біля дитячого майданчика; вста-
новлення спортивного майданчика для підлітків та 
дорослих біля будинку; облаштування території для 
вигулу собак.

Зупинилися на найгострішій проблемі мешканців 
будинку, яку потрібно було вирішувати в першу чер-
гу — заміна паркану, задля безпечного відпочинку 
дітей, адже цей паркан відгороджував крутий схил.

На засіданні комітету було проголосовано за під-
тримку проекту «Створення огороджувальної мережі 
для безпеки та захисту дітей та дорослого населення 
біля будинку № 12 на проспекті Петра Григоренка». 
Конкурсною комісією було підтримано проект та ви-
ділено на його реалізацію 29 тис. 500 грн. з міського 
бюджету. Демонтувавши старий паркан на його місці 
з’явився новий — міцний та надійний. До встановлення 
долучився актив ОСН та небайдужі мешканці будинку.

У процесі монтажу активом органу самоорганіза-
ції населення було вирішено встановити  паркан та-
ким чином, щоб залишилося місце для облаштування 
території для вигулу собак. Таким чином нам вдалося 
частково вирішити ще одне з проблемних питань бу-
динку № 12 по проспекту Петра Григоренка.

Надаємо короткий фотозвіт по реалізації проекту. 

Актив ОСН

«Ідуть підготовчі роботи по реалізації проекту»

проект осн реалiзовано  
У травні 2016 року на засіданні органу самоор-

ганізації населення «Комітет мікрорайону «Лавр-
ський» Печерського району було прийнято рішення 
взяти участь в міському конкурсі проектів та про-
грам розвитку місцевого самоврядування. 

Після проведеного опитування жителів було ви-
значено тему та доручено першому заступнику ке-
рівника органу самоорганізації Станіславу Маляру 
бути автором проекту з реконструкції підпірної сті-
ни та благоустрою прибудинкової території будин-
ку №7/10 по вулиці Цитадельній. Основною метою 
цього проекту є укріплення схилу поруч з вказаним 
будинком, шляхом реконструкції підпірної стіни, 
а також впорядкування прибудинкової території. 
У рамках проекту було передбачено залучення до 
участі в реалізації проекту жителів мікрорайону.

Органом самоорганізації проведено електронні 
торги через «Прозоро» та визначено підрядника, 
який виконував будівельні роботи — КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Печер-
ського району м. Києва».

Жителі мікрорайону задоволені реалізованим 
проектом, оскільки прибудинкова територія будин-

ку 7/10 по вулиці Цитадельній набула привабливого 
вигляду. Так як в будинку розташований Печерський 
відділ реєстрації актів цивільного стану, то естетич-
ний вигляд території поруч сприяє покращенню імі-
джу органів юстиції та державної влади в цілому. 

Орган самоорганізації планує й в подальшому 
приділяти увагу питанням благоустрою мікрорайо-
ну та залученню жителів до реалізації різноманітних 
проектів. 

Актив Комітету мікрорайону «Лаврський»
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Вісник МІСЬКИй КОНКУРС

завДяки осн ДнiпровськоГо району 
оновлено Дитячий МайДанчик 
у мiкрорайонi воскресенка

Задля покращення фізичного та емоційного роз-
витку дітей мікрорайону орган самоорганізації на-
селення «Комітет мікрорайону «Воскресенка» Дні-
провського району (керівник — Юлія Прус) вирішив 
реконструювати старий дитячий ігровий майданчик. 
Це стало можливим завдяки перемозі у міському 
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого са-
моврядування з проектом «Облаштування дитячого 
ігрового майданчика на бульв. Перова, 16-б у мікро-
районі «Воскресенка», отримавши на його реаліза-
цію 50 тис. грн. з бюджету міста Києва.

Ідея реконструкції дитячого майданчика набрала 
актуальності після численних звернень молодих сі-
мей з дітьми мікрорайону Воскресенка. Дитячі ігрові 
майданчики, які знаходяться в межах діяльності ор-
гану самоорганізації населення «Комітет мікрора-

йону «Воскресенка», потребують бажати кращого. 
Навіть та кількість майданчиків не задовольняє по-
треби малюків у їхньому розвитку, а вони ще й за-
недбані.

Оновлений майданчик наразі став одним з най-
більших, безпечних у мікрорайоні, який сприятиме 
покращенню фізичної, розумової, соціальної актив-
ності дітлахів, є доступним у користуванні як для 
мешканців мікрорайону, так і мешканців прилеглих 
до нього будинків.

Діти з батьками проявляють неабиякий інтерес 
до оновленого ігрового майданчику, відпочиваючи у 
вільний від роботи час (фотозвіт додається). У свою 
чергу ОСН та його актив намагатимуться і надалі 
створювати сучасні та сприятливі умови для відпо-
чинку для усіх верств населення.

Актив ОСН

Керівник ОСН  
Комітет мікрорайону  
«Воскресенка»,  
керівник проекту —  
Юлія ПрУС
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ВісникМІСЬКИй КОНКУРС

МешканцяМ Мiкрорайону —  
сучасний спортМайДанчик 

Ідея комітету — створення на території мікрора-
йону спортивного майданчика з тренажерами вини-
кла декілька років тому. Ми двічі подавали свої про-
позиції до програми соціально-економічного роз-
витку міста Києва, але обмеженість фінансування 
не дозволяла здійснювати нашу ідею в життя. Тому 
ОСН «КМ «Сирецьке джерело» прийняв участь у 
міському конкурсі проектів та програм міського са-
моврядування — 2016 р. 

Головним напрямком проекту є створення спор-
тивно-тренажерного майданчика відповідно до са-
нітарних вимог, що є важливою складовою фізич-
ного, психологічного розвитку молоді та дорослого 
населення.

І ось спортивно-тренажерний комплекс вже по-
будовано на території між будинками по вул. Жит-
кова 5А, Щусєва 36 та Щусєва 34/1. Варто зазна-
чити, що місце розміщення спортивного комплек-
су обрано ідеально. Мешканці прийняли активну 

участь у підготовці території: були знесені сухос-
тійні дерева, зібрано тогорічне сміття, висаджено 
молоді каштани.

Друга частина нашої ідеї — створення на цій те-
риторії ігрового дитячого майданчика з тренажера-
ми для дітей до 8 років. Це дозволить перетворити 
наш майданчик у цілісне спортивне містечко, яке 
буде не тільки місцем, де діти спілкуються та вчать-
ся дружити. Зайняття на встановленому спорткомп-
лексі — це ключ здорового розвитку, завдяки цьому 
діти зможуть реалізувати свої плани, перемагати 
труднощі.

На підготовленій території з`явилося дев’ять 
тренажерів різного функціонального значення: 
шведська стінка, турнік, атлетична трапеція, штан-
га для вправ лежачи, а також тренажери для пресу 
та спини. 

Тенісний стіл, як і всі тренажери, зроблені з во-
логостійкого матеріалу, призначені спеціально для 
парків і дворів загального використання та витри-
мує екстремальне навантаження.

Наприкінці варто зазначити, що мета комітету — 
побудова спортивного майданчику в нашому мікро-
районі — це подія для його мешканців, адже ство-
рені умови для проведення повноцінних тренувань, 
зайняття фізичними вправами, поліпшенням умов 
для дозвілля дітей, молоді та дорослих жителів.

Ця мета — однин з пріоритетів діяльності орга-
ну самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Сирецьке джерело»: проведення спортивно-оздо-
ровчої та виховної роботи серед населення та про-
паганда здорового способу життя

Керівник комітету Т. Лісовець.
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Вісник МІСЬКИй КОНКУРС

Фоторепортаж за пiДсуМкаМи провеДення 
МiськоГо конкурсу проектiв  
та проГраМ розвитку МiсцевоГо  
саМовряДування у 2016 роцi

Комітет мікрорайону «Приозерний» (Деснянського району) — реалізація проекту  
«Облаштування центральної алеї мікрорайону «Приозерний».

Комітет мікрорайону  
«Нижні Бортничі» —  
реалізація проекту  

«Облаштування дитячого 
ігрового майданчика  

у мікрорайоні Бортничі  
Дарницького району».

ОСН «Комітет мікрорайону «Чоколівка» — реалізація  
проекту «Комплексне облаштування елементами 
ландшафтного дизайну лісопарку Кадетський Гай 

Солом’янського району».

ОСН «Квартальний комітет «Зариваха» — «Встановлення 
вуличних тенісних столів для підлітків, 4 лавок  

та пісочниць з тентових дахом у зоні відпочинку  
на Осокорках Дарницького району на вулицях Іжевській  

і Трускавецькій»
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ВісникОФІЦІйНО

перелiк Мiських цiльових проГраМ, 
якi плануªться виконувати у Мiстi 
киªвi у 2017 роцi

№ 
п/п

Найменування діючих міських цільових програм Відповідальний виконавець

1. Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011–2020 роки» Департамент житловокомунальної 
інфраструктури

2. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розви-
тку житлово комунальної інфраструктури міста Києва на 2016–2020 роки

Департамент житловокомунальної 
інфраструктури

3. Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010–
2017 роки

Департамент будівництва та житло-
вого забезпечення

4. Програма зайнятості населення м.Києва на період до 2017 року Департамент соціальної політики

5. Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016–2018 роки» Служба у справах дітей та сім’ї вико-
навчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

6. Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016–2018 роки Департамент соціальної політики

7. Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 2018 роки Департамент соціальної політики

8. Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016–2020 
роки

Департамент земельних ресурсів

9. Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016–2018 роки» Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту

10. Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва 
на період до 2018 року

Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту

11. Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охо-
рони здоров'я міста Києва на 2011–2017 роки

Департамент охорони здоров’я

12. Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016–
2018 роки

Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту

13. Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016–2018» Департамент культури

14. Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016–2018 
роки

Департамент економіки та інвестицій

15. Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 
2015–2018 роки

Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

16. Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підпри-
ємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки

Департамент промисловості та роз-
витку підприємництва

17. Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015–
2018 роки

Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

18. Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочин-
ності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2016–2018 роки

Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

19. Міська цільова програма на 2016–2018 роки «Київ інформаційний» Департамент суспільних комунікацій

20. Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян до 
військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строко-
ву військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, 
прийняття на військову службу за контрактом на 2016–2018 роки

Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

21. Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства у м. Києві на 2017–2019 роки».

Департамент суспільних комунікацій

22. Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 
2017–2021 роки

Департамент охорони здоров’я

23. Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017–2021 
роки

Департамент охорони здоров’я

24. Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017–2019 роки

Департамент міського благоустрою 
та збереження природного серед-
овища
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Вісник БЮДЖЕТ УЧАСТІ

осн i ГроМаДський 
бюДжет участi: 
перший ДосвiД 
успiху

Проект Громадського бюджету участі № 309 «За-
безпечення аварійної служби КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Дарницького 
району» машиною для прочищення каналізаційних 
мереж» був реалізований першим серед 62 проек-
тів-переможців 2016 року. Ідея цього проекту не ви-
никла спонтанно, а обумовлена гострою потребою. 
Так, влітку минулого року мешканці будинку № 21 по 
вулиці Харківське шосе неодноразово зверталися 
із скаргами до обслуговуючих організацій — ЖЕД 
№ 210 та Керуючої компанії з обслуговування жит-
лового фонду Дарницького району щодо незадо-
вільного стану каналізації, забиття та усіх наслідків 
цього явища — смороду в парадних та мух, які обсіли 
стіни. Але там лише розводили руками, а якщо про-
йтись вздовж будинків № 21/,1, 21/3, 21/4 по вулиці 
Харківське шосе та Привокзальна, 8, то складається 
враження, що вас раді вітати в кожному парадно-
му, адже були постійно відчинені двері, бо саме так 
мешканці намагалися позбутися зовсім неприємно-
го запаху каналізаційних витоків з підвалу. Отже, го-
стро постає проблема експлуатації зношених кому-
нальних мереж, зокрема засмічення зовнішніх і вну-
трішніх каналізаційних систем, а замінити повністю 
труби в таких будинках на сьогоднішній день просто 
технічно та матеріально досить складно. 

За статистикою в середньому за добу до дис-
петчерської служби надходить 10–15 викликів, 
пов’язаних із забиттям каналізаційних мереж, що 
становить 35–40 % від загальної кількості заявок 
аварійної служби. Варто зазначити, що негативний 
вплив на режим експлуатації здійснюють високоак-
тивні хімічні сполуки сучасної побутової хімії, а та-
кож недбалість окремих мешканців, які допускають 
потрапляння до каналізації негабаритних сторонніх 
предметів. І як результат — неприємний запах від 
каналізації у квартирах киян, і, гірше за все, аварії, 
які призводять до матеріальних і моральних збитків.

Донедавна очищення забитих труб відбува-
лось механічним способом працівниками ава-
рійної служби за допомогою звичайного сантех-
нічного металевого тросу, що часто було досить 
неефективним. І, наприклад, в нашому будинку 
ліквідація забиття відбувалась протягом декіль-
кох днів, бо за один раз пробити засмічення про-
сто не вдавалось.

Тому машина для прочищення каналізації була 
поки що єдиним рішенням для зношених комуналь-
них мереж.

Підготувати проект для подачі — це перша схо-
динка на великому шляху, і напевне найлегша, бо 
сам процес голосування, агітації за наш проект, 
донесення своєї ідеї до прихильників, згуртування 
однодумців, інколи вмовляння підтримати та про-
голосувати, відбирає багато часу та моральних 
сил.

Ще на початку підготовки проекту я попереди-
ла керівництво Керуючої компанії про свої наміри 
щодо подачі проекту, консультувалась з приводу ви-
бору машини, комплектуючих. 

Під час голосування неодноразово звертала-
ся до керівництва Керуючої компанії з проханням 
поширити інформацію серед працівників у вигляді 
оголошень щодо можливості підтримати мій про-
ект, а також аналогічні оголошення розвішувала на 
будинках, закладах освіти, писала статті в місцевій 
газеті «Дарницькі вісті», поширювала інформацію в 
соціальних мережах серед друзів, користувалась 
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будь-якою можливістю агітації — навіть на зборах в 
школі та музичної студії, де є головою батьківсько-
го комітету, а в останній день просто зверталась до 

знайомих та друзів з проханням поширити інфор-
мацію щодо голосування та потреби підтримки. 

804 мешканці Києва віддали свій голос за наш 
проект! І в останні дні, останні години голосування 
кожен голос був дуже важливим, і був на вагу золо-
та, бо саме цей голос давав можливість або пере-
тнути мінімальну межу, або залишитись позаду і мі-
сяці праці були б марними.

А далі вже суто технічне питання проведення за-
купівлі машини було повністю виконане Керуючою 
компанією з обслуговування житлового фонду Дар-
ницького району за моїм погодженням та за під-
тримки Управління фінансів Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації. 

І вже на початку травня 2017 року аварійна служ-
ба нашого району отримала для користування ма-
шину для ліквідації аварій із забиття каналізації!

Користуючись нагодою, я ще раз дякую кожному 
киянину за підтримку та довіру.

Переконалася, що згуртована громада під керів-
ництвом ОСН може досягнути чимало, знаходить 
можливості організаційно й фінансово вирішува-
ти проблемні питання жителів. Адже сьогодні такі 
можливості для активної громади в столиці постійно 
розширюються.

Керівник ОСН 
«Будинковий комітет 
«Харківське шосе, 21» М. Казаченко

рекомендацi¿ до теми:

Громадський бюджет одночасно має кілька важливих функцій. З одного боку, долучати ідеї та енергію 
активних киян і друзів міста до розвитку столиці, об’єднувати їх. А з іншого — допомагати в налагодженні 
конструктивної співпраці між громадськістю та владою, сприяти реформуванню якості влади, яка ставати-
ме все більше «клієнт-орієнтованим» сервісом.

Після голосування містяни могли лише слідкувати за інформацією на сайті. Громадський бюджет має 
стати механізмом участі громади в самоврядуванні, розвитку її спроможності. Тому кожен проект і його 
ініціатор стає магнітом, навколо якого починають гуртуватися однодумці. Проект, що відповідає вимогам, 
публікується на сайті і на сайті за 20 днів має зібрати певну кількість голосів (200 для великого, 50 для 
малого проекту). Це початок формування команди прихильників. А прохідний бар’єр для нових проектів-
переможців — за 1 тисячу голосів для великих та 400 для малих. Тому автор має відразу подумати про 
ефективну інформаційну кампанію , залучати людей, які будуть рекламувати його ініціативу, допомагати в 
роботі. Треба створити не просто проект, а команду, яка зробить його успішною. Ініціатор має бути готовим 
до організації та координації команди. Радимо почитати, подивитися курси про менеджмент колективної 
роботи з урахуванням ІТ-інструментів: розсилки, чати, фейсбук-групи, спільні документи на гул-драйві, по-
рядок зустрічей, прийняття рішень, розподіл функцій. 
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кияни МатиМуть вДвiчi бiльше 
коштiв на ГроМаДський бюДжет

Кожен може долучитися 
до створення кращих умов 
життя у столиці! У Києві 
стартував другий Громад-
ський бюджет, фінансування 
якого Київська міська дер-
жавна адміністрація збіль-
шила вдвічі — до 100 міль-
йонів гривень. Небайдужі 
кияни можуть подавати за-
явки щодо суспільно важли-
вих проектів для покращення 
столиці до 15 липня.

У кожному районі на базі 
держадміністрацій уже ство-
рено пункти супроводу Гро-
мадського бюджету (адреси 
та контакти).

Одночасно розпочався 
процес передачі КМДА прав 
на модернізовану інформа-
ційну систему «Громадський 
проект». Відповідальним за 
тестування та подальше тех-
нічне адміністрування цьо-
го е-сервісу призначено КП 
«ГІОЦ», в якому створено 
комплексну систему захисту 
інформації.

Покращиться, власне, і 
е-сервіс, у якому враховано 
чисельні пропозиції громад-
ськості та експертів із електро-
нної демократії. Відтепер він не 
просто забезпечуватиме про-
ведення конкурсу проектів, а 
й сприятиме розвитку команд 
однодумців на основі кожно-
го з проектів, а також зробить 
реалізацію Громадського бю-
джету на всіх етапах підконтр-
ольною громадськості.

Голосування киян плану-
ється провести у жовтні 2017 
року.

Обрані ж киянами на по-
чатку року громадські проекти 
наразі активно реалізуються. 
Вже втілено в життя 5 проек-
тів. Очікується, що до почат-
ку осені реалізують близько 
50% проектів, щодо яких уже 
відбулися закупівлі в системі 
Prozorro.

Детальніше —  
за посиланням:  

https://gb.kyivcity.gov.ua/
news/show/startuvav-novij-

gromadskij-bjudzhet-.

Нагадаємо, усі питання, які 
виникають у ході реалізації 

проектів-переможців Бюдже-
ту участі, можуть і будуть ви-
рішені через конструктивне 
обговорення та взаємодію 

громадськості та влади.
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ВісникОФІЦІйНО

Державна пiДтриМка  
енерГозбереження
урядову програму «теплих» кредитiв 
вiдновлено у 2017 роцi

Рішенням Уряду від 8 лютого 2017 року віднов-
лено дію Урядової програми з енергоефектив-
ності у 2017 році. Незабаром, після підписання до-
говорів про співпрацю з Держенергоефективності, 
державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, Укрек-
сімбанк, а відтепер ще і Приватбанк поновлять ви-
дачу «теплих» кредитів як для ОСББ/ЖБК так і для 
фізичних осіб.

Наразі 432,44 млн. грн спрямовано з бюджету на 
допомогу українцям для утеплення власного житла.

Відшкодування, яке надається учасникам Урядо-
вої програми, як і в минулому році, становить:

• 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) 
на придбання негазових/неелектричних кот-
лів для фізичних осіб;

• 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) 
на придбання енергоефективного обладнан-
ня/матеріалів для фізичних осіб;

• 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в 
розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, 
як юридичних осіб, для загальнобудинкових 
заходів.

Якщо позичальником є фізична особа, яка отри-
мує субсидію на оплату житлово-комунальних по-
слуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як 
за напрямком придбання котлів, так і для інших 
енергоефективних заходів, але не більше 12 000 
гривень.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субси-
дії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньо-
зваженому розмірі між 40% і 70% — залежно від 
кількості квартир-субсидіантів.

Перелік енергоефективного обладнання/мате-
ріалів, на які надається державна компенсація, ли-
шається незмінним. Ознайомитися із ним можна за 
наступним посиланням:

Перелік енергоефективного обладнання та/або 
матеріалів, на придбання якого буде здійснюватися 
відшкодування частини суми кредиту (орієнтовний)

Детальні роз’яснення щодо участі в Урядовій 
програмі з енергоефективності можна отримати 
в Call-центрі Держенергоефективності за тел.:  

(044) 296-71-60, 292-32-57 та  
e-mail: energoefect@saee.gov.ua, 

energoefect2@saee.gov.ua, energoefect3@saee.gov.ua.

Також, наголошуємо, що в 2017 році продовжу-
ють діяти місцеві програми здешевлення «те-
плих» кредитів, за якими надається додаткова ком-
пенсація (з місцевих бюджетів) по тілу або відсотках 
за «теплими» кредитами. На сьогодні працює 206 та-
ких програм різного рівня в усіх регіонах України.

Детальну інформацію про додаткову місцеву 
підтримку можна знайти на Інтерактивній карті 
місцевих програм здешевлення «теплих» креди-
тів: http://saee.gov.ua/uk/programs/map.

Консультацію щодо впровадження енергоефек-
тивних заходів можна отримати за телефоном без-
коштовної «гарячої» лінії: 0-800-210-611 за під-
тримки Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» спільно з Держенергоефектив-
ності та КМДА.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УРЯДОВОЇ 
ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Умови надан-
ня «теплих» кредитів банками-партнерами: http://
www.oschadbank.ua/ua/private/loans/oschad_home/ 
http://www.oschadbank.ua/ua/business/loans/
osbb/ http://www.ukrgasbank.com/small_bussiness/
credit/osbb/ http://ukrgasbank.com/private/credits/
warmhouse/ https://privatbank.ua/news/privatbank-
ustanovil-maksimal-nuju-stavku-tep...
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Вісник НА ЗАМІТКУ КЕРІВНИКУ

на ДопоМоГу 
керiвнику осн
(з 2017 року почав виходити журнал 
«вiсник осбб»)

За підтримки Київського національного  універ-
ситету будівництва і архітектури з січня 2017 року 
вийшло у світ видання — журнал «Вісник ОСББ» (пе-
редплатний індекс 60019). 

Це нове видання — спроба допомогти людям, які 
не побоялись взяти на себе відповідальність за ін-
ших. 

Журнал «Вісник ОСББ» має стати робочим ін-
струментом для тих, хто отримав довіру від лю-
дей, що живуть поряд, забезпечувати їхнє ком-
фортне життя, робити побут безпроблемним, 
контролювати якість послуг, без яких людина нині 
не обходиться, — тепло і вода, електроенергія і 
газ... 

Ті, хто створив ОСББ, а тим більше ті, хто їх очо-
лив, потрапили у дуже складний світ взаєвідносин 
із масою організацій та установ, у полон інструкцій, 
розпоряджень, рішень та законів, які в сучасних 
умовах України змінюються чи не щодня. А ті, що є 
стабільними на певний період часу, потребують по-
стійних роз’яснень і тлумачень. 

На жаль, такою є реальність взаємовідносин лю-
дей і держави. Тож цей журнал має дати як керівни-
кам ОСББ, так і їхнім добровільним помічникам мак-
симум перевіреної, достовірної офіційної інформа-
ції на всі випадки життя. Відповіді на ті питання, які 
постають перед ними щодня. 

Спектр тем видання — найширший: від публікації 
офіційних документів та їхніх роз’яснень фаховими 
юристами, до вивчення досвіду тих, хто вже прой-
шов основні етапи важкого шляху до самостійного 
керування власним будинком. Якість послуг, вар-
тість, права і обов’язки сторін, утеплення і ремон-
ти, фінансова звітність — все це в журналі «Вісник 
ОСББ». 

Корисною інформацією для Вас можуть стати пи-
тання, порушені у рубриці «Запитання-відповіді»:

• Основні нормативні акти, якими регулюється 
діяльність ОСББ

• Порядок дій голови ОСББ

• Переобрання керівництва О С Б Б

• Правила управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, або комплексом бу-
динків і споруд

• Щодо звітування неприбуткових установ та 
організацій

• Нестандартні ситуації: моделі розвитку і дій

• Мікро-ОСББ законом не передбачені

• В умовах правового нонсенсу

• Можна об’єднатись?

• Вартість послуг: визначає управитель

• Земля під будинком: право власності

• Субсидії і обов’язкові платежі

• Прибудинкова територія

• Стосунки із колишнім власником: що вимага-
ти від держави?

• Процедура відчудження

• Внутрішні конфлікти: як боротись з боржниками

• Платять усі!
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ВісникНА ЗАМІТКУ КЕРІВНИКУ

iнФорМацiйно-пiзнавальна  
проГраМа «твiй ДiМ»

За підтримки Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» створена серія актуальних 
телепередач «Твій дім», яка покликана відповісти на ряд гострих запитань у сфері житлово-комунального 
господарства, що в умовах сьогодення турбують споживачів. Зокрема чому зростають тарифи та яким чи-
ном можна скоротити витрати на комунальні послуги? Кому довірити управління своїм будинком? Що таке 
ОСББ, навіщо і як його створювати? Як отримати житлову субсидію? Як правильно утеплити будинок? Що 
таке індивідуальний тепловий пункт та як він працює? Що таке твердопаливні котли і для чого вони потрібні? 
Та багато інших.

1. Перший сезон цієї програми транслювався з жовтня 2015 року на телеканалах «UA:Перший» та ТРК «Київ».
Перегляд випусків першого сезону «Твій дім». 
2. Другий сезон програми «Твій дім» транслюється з 25.09.2016 року  щонеділі на телеканалі «UA:Перший».
До Вашої уваги випуски другого сезону програми «Твій дім»:

25.09.2016
Випуск № 1.  Історія створення ОСББ.
02.10.2016
Випуск № 2. Історія створення ОСББ (продовження).
08.10.2016
Випуск № 3. Економія на опаленні будинку: заміна вікон. 
16.10.2016
Випуск № 4. Як зменшити вартість опалення: утеплен-

ня багатоквартирного будинку.
23.10.2016
Випуск № 5. Як працюють та куди витрачають гроші 

ОСББ? 
30.10.2016
Випуск № 6. Модернізація системи опалення будинку: 

яких результатів можна досягти? 
06.11.2016
Випуск 7. Як заробити завдяки сонцю?  
13.11.2016
Випуск № 8. Як економити електроенергію?
20.11.2016
Випуск № 9. ЖЕКи проти ОСББ.
27.11.2016
Випуск № 10. Як зменшити вартість опалення у багато-

квартирному будинку?
04.12.2016
Випуск № 11. Утеплення будинку: огляд результатів.
11.12.2016
Випуск № 12. Про систему опалення багатоквартир-

ного будинку, теплолічильники, теплові насоси, твердопа-
ливні та електричні котли. 

18.12.2016
Випуск № 13. Про роботу ОСББ.
25.12.2016
Випуск № 14. Як навести лад в інженерних мережах 

будинку?  
15.01.2017
Випуск № 15. Що впливає на тариф з водопостачан-

ня та водовідведення? Чому в Чернігові можна пити воду 
з-під крану? Як працює каналізаційна система міста? На-
віщо об’єднався в асоціацію спальний масив обласного 
центру? Що дає термомодернізація багатоквартирного 
будинку?

22.01.2017
Випуск №16. Що впливає на тариф з опалення? Повна 

модернізація сиситеми теплопостачання мікрорайону у 
Вінниці. Гроші, техніка та результат. Які слабкі місця у бу-
динку виявляє енергоаудит?

29.01.2017
Випуск № 17. Про теплові лічильники: принципи робо-

ти квартирних та будинкових теплових лічильників, вар-
тість, негативний та позитивний досвід після їх встанов-
лення, законодавчі та технічні новації, зокрема пристрої 
для обліку тепла у старих будинках з вертикальною сис-
темою опалення.

05.02.2017
Випуск № 18. Якої черговості заходів з термомодерні-

зації багатоквартирного будинку потрібно дотримуватись, 
щоб отримати результат? Як відбувається модернізація 
системи опалення в маштабах міста? Відповіді в черговій 
підбірці історій людей, які навчились впливати на цифри у 
своїх комунальних платіжках.

12.02.2017
Випуск № 19. Війна з ЖЕКом та чиновниками: хто за-

важає співвласникам будинку налагодити роботу ство-
реного ними ОСББ? Чи варто створювати ОСББ: досвід 
будинків, в яких вже багато років працюють об`єднання 
співвласників.

26.02.2017
Випуск № 20. Економія на опаленні у приватних та ба-

гатоквартирних будинках. 
05.03.2017
Випуск № 21. Про можливості модернізації будинку.
12.03.2017
Випуск № 22. Будинки та міста з найнижчими тарифа-

ми на опалення.
19.03.2017
Випуск № 23. Поетапна та комплексна термомодерні-

зація будинків.
26.03.2017
Випуск № 24. Хто дає гроші на енергоефективність. 
02.07.2017
Випуск № 25. Зменшення витрат на опалення, на які 

деталі звернути увагу. 
07.04.2017
Випуск № 26. Все що потрібно знати про будинкові лі-

чильники.
23.04.2017
Випуск № 27. Форми управління багатоквартирними 

будинками.
01.05.2017
Випуск № 28. Як уникнути помилок при термомодер-

нізації. 
10.05.2017
Випуск № 29. Підсумки другого сезону. 
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Вісник МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

осн та Депутат ки¯враДи:  
результативна спiвпраця

Спираючись на звернення мешканців, та за ре-
зультатами спільної роботи ОСН «Комітет мікро-
району «Дніпровець» та депутата Київської міської 
ради Павла Тесленка на території депутатського 
округу № 54, в який входить мікрорайон ДВРЗ та 
частина мікрорайону Стара Дарниця замінено старі 
вікна на енергоефективні в 16 житлових будинках та 
в 4 навчальних закладах на загальну суму 3 мільйони 
гривень.

Комітет мікрорайону спільно з депутатом під 
час виїзної робочої наради провели обстеження і 
склали поадресний перелік пріоритетних будин-
ків, де необхідно провести заміну вікон першочер-
гово. Щойно вдалося залучити необхідні кошти, 
через систему публічних закупівель ProZorro були 
визначені підрядники та розпочаті перші ремонтні 
роботи.

Заміну вікон зроблено у приміщеннях навчальних закладів та житлових будинках за адресами:

• ЗОШ № 103, дитячі навчальні заклади № 700, 701, 455;

• вул. Алма-Атинська, буд. 68, 56, 54, 52, 70, 68А, 99/2,  89Б;

• вул. Марганецька 22, 24, 26;

• вул. І. Бородіна 12/7;

• вул. Празька 28, 29, 29/1, 31.

Оновлення старих вікон на металопластикові 
сприяє підвищенню рівня енергоефективності жит-
лових будинків мікрорайонів ДВРЗ та Стара Дарни-
ця. Статистика каже, що майже 30 % всього тепла 
виходить з осель через шпарини у вікнах. Оскільки 

опалення місць загального користування також вхо-
дить в тариф на опалення, нові енергоефективні ві-
кна в будинку допоможуть не лише зберегти тепло, 
а й зекономити на послугах теплопостачання.

ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець»
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ВісникМІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

участь орГанiв саМорГанiзацi¯ населення 
у суспiльноМу життi столицi

Відзначення 105 річниці заснування Пласту

День примирення

День примирення

День Європи 

День Європи 
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Вісник ВЧИМОСЯ

керiвники та секретарi нових осн 
пройшли курс короткостроково¿ професiйно¿ 
пiдготовки

Вже традиційно навесні керівники та секретарі 
органів самоорганізації населення міста підвищу-
ють свій професійний рівень під час весняної сесії 
начальних семінарів, організованих Департаментом 
суспільних комунікацій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) спільно з Центром перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, керівни-
ків державних підприємств, установ та організацій.

Цього року, на початку квітня, перші професійні 
знання, навички та вміння у рамках виконання за-
ходів міської цільової програми «Сприяння розви-
тку громадянського суспільства у м. Києві на 2017–
2019 роки», затвердженої рішенням Київської місь-
кої ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, здо-
бували переважно керівники та секретарі ОСН, які 
нещодавно створені. Також, за власним бажанням 
участь у семінарі брали керівники декількох ініціа-
тивних груп жителів, які отримали дозвіл Київської 
міської ради для створення ОСН.

Під час навчальних семінарів, завдяки квалі-
фікованим викладачам та фахівцям з питань ме-
неджменту та місцевого самоврядування, слухачі 
отримали нові знання з питань взаємодії влади та 
громади, процедур публічних закупівель, організації 
діловодства в ОСН.

Цінною, на думку слухачів, була інформація щодо 
сучасних інструментів взаємодії влади з громадою 
викладача Національної академії державного управ-
ління при Президентові України, кандидата наук з 
державного управління О.Титаренка. 

Під час навчального семінару для керівників ОСН 
власним досвідом поділилися колеги: Бей Людми-
ла Анатоліївна — керівник ОСН «Будинковий комі-
тет «Вулиця Г.Ахматової, 41,43»; Козир Олександр 
Анатолійович — керівник ОСН «Будинковий комітет 
«Проспект Петра Григоренка, 12г»; Шевеленко Юлія 
Василівна — керівник ОСН «Будинковий комітет 
«Мінський проспект, 12»; Прищепа Володимир Фе-
дорович — керівник ОСН «Будинковий комітет «Ву-
лиця Севастопольська, 13».

Досвідчені секретарі ОСН Панасенко Володимир 
Степанович («Комітет мікрорайону «Теремки-1») та 
Швиряєва Валентина Дмитрівна («Комітет мікро-
району «Злагода-1») не тільки розповіли про власні 
професійні та громадські здобутки, а й викликали 
глибоку полеміку щодо методів і засобів залучення 
додаткових ресурсів до виконання власних повно-
важень ОСН.

Навчальні семінари завершилися врученням 
учасникам відповідних сертифікатів, які, сподіває-
мося, нададуть новий поштовх для активної діяль-
ності керівників та секретарів комітетів на благо гро-
мади міста Києва.
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ВісникФОРУМ

перший ФоруМ орГанiзацiй  
ГроМаДянськоГо суспiльства М. киªва

23 травня в НСК «Олімпійський» працювала відкрита комунікативна платформа, де спілкувалися пред-
ставники столичної влади, громадськості, органів самоорганізації населення та міжнародних фондів.Учас-
ники форуму, які представляли понад 300 організацій громадянського суспільства взяли участь у панель-
них дискусіях, круглих столах, зустрічах fase to fase. Міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що такі фору-
ми стануть щорічними, а влада буде активніше комуні кувати з громадою. 

Під час форуму відбулися:
• Панельна дискусія: «Громада-пріоритет. Співпраця влади та громадянського суспільства задля блага міста»
• Виставка кращих практик київських громадських та благодійних організацій по роботі в громаді та співпраці з 

міською владою
• Інтерактивний фішбаул «Як перетворити Київ на лідера місцевої демократії?»
• Модероване експрес-обговорення «Участь громадянського суспільства у вирішенні ключових проблем гро-

мади Києва»
• Презентація»Ресурсні центри — дієвий інструмент розвитку місцевої демократії»
• Інтерактивна презентація «Належне врядування в громаді. Стандарти Ради Європи та кращі практики»
• Дискусія «Активізація громади: дослідження, підходи та кейси»
• Дискусія «Як розвивати е-демократію та де знайти для цього ресурси?»

Зліва Крупник Андрій Семенович — заступник 
 голови Всеукраїнської асоціації сприяння  

самоорганізації населення (м. Одеса)

Під час форуму 

Учасники панельної дискусії  
зліва направо:
Віктор Лях — президент Міжнародної 
благодійної організації «Фонд Східна 
Європа»; Максим Лациба — керів-
ник програм громадської організації 
«Український незалежний Центр полі-
тичних досліджень»; Євген Бистриць-
кий — виконавчий директор міжнарод-
ного фонду «Відродження»; Віталій 
Кличко — Київський міський голова; 
Марина Соловйова — голова  
правління громадської організації  
«Андріївсько-Пейзажна Ініціатива»; 
Марія Насєдкіна — засновниця  
громадської ініціативи «Дивовижні».

Марина ХОНДА, Директор Департаменту суспільних комунікацій:

— У Києві 10 812 громадських та чотири тисячі благодійних організацій. Активність 
громадян можна визначити по зверненнях до Департаменту суспільних комунікацій під 
час створення таких організацій. А це не менше трьохсот заявок на рік, що свідчить про 
дуже активну позицію громадськості. Ми готові створювати можливості для всіх, хто 
сам прагне змін і розуміє, що зміни — це щоденна копітка робота.
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Вісник ОБМІН ДОСВІДОМ

осн «коМiтет Мiкрорайону «злаГоДа-1» 
продовжуº озеленювати свою територiю

Члени комітету органу самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Злагода-1» Святошинського 
району продовжили свою роботу по озелененню те-
риторії в межах комітету. Ця робота триває з початку 
весни адже озеленення у системі зовнішнього бла-
гоустрою району має велике значення.

19 квітня активісти комітету висадили близь-
ко 20 дерев та майже 200 саджанців кущів на при-
будинковій території по вул. Святошинська, 6, між 
будинками 12 вул. Котельникова та 7 по вул. Вер-
ховинна, а також вздовж зеленої зони по проспекту 
Перемоги, 95.

Як розповідає керівник ОСН «Злагода-1» Станіс-
лав Буковський: — «зелені насадження значно змен-
шують наявність пилу й аерозолів в повітрі, відігра-
ють роль фільтру. Наша задача не тільки зберегти 
зелену зону та зелені насадження, а і примножити 
їх. Адже це не тільки гарно і затишно, це необхідно 
в умовах забруднення повітря, великого скупчення 
автівок, недбалого ставлення до навколишнього се-
редовища. Ми за здорову екологію для нас та наших 
дітей і внуків».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Вітаємо колектив ОСН «Комітет 
мікрорайону «Злагода-1» з перемогою у міському 
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2017 року. Проект, підтриманий 
конкурсною комісією за рахунок коштів міського бю-
джету, передбачає збереження зелених зон мікро-
району. Бажаємо успішної реалізації задуманого! 

Другий праворуч керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Злагода-1» С. Буковський, 

 ліворуч — секретар В. Швиряєва

справДi наш парк!
29 квітня — вже в друге за 2017рік у Сирецькому 

парку тривали роботи з благоустрою парку та його 
прибирання!

Учасники акції гарненько потрудилися, тож і 
встигли багато-чого: 

• прибрали території від сміття — на жаль, воно 
як трава — росте-і росте у парку після деяких 
відпочивальників;

• висадили кілька саджанців дерев;
• почали створювати 3-d клумбу, адже це не 

просто набір красивих квіточок — це «червя-
чок з яблучком», який надалі буде перетворю-
ватися, а сама композиція розширюватися.

Для всіх охочих також були проведені майстер-
класи по підготовці до літнього відпочинку у похо-
дах, насправді було цікаво і дітям, і дорослим.

А ще був яскравий аквагрим для діток, як за-
вжди — його безкоштовно «наносили» студенти Ко-
леджу Київського національного університету тех-
нологій та дизайну.

Окрема подяка дружньому колективу Radisson 
Blu Hotel, які вже кілька років поспіль прибирать 
парк, і трудівницям та працівникам з КП УЗН Шев-
ченківського району, які втілюють у життя наші ідеї!!

Тепер у парку є «весела клумба» і сцена для ди-
тячих виступів!

ОСН «Комітет мікрорайону «Сирець-1»
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ВісникЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ

Важливо! Підставою для 
відмови у в’їзді може стати 
порушення правил перетину 
та нездатність обґрунтувати 
мету й умови перебування. 
Надавайте прикордоннику 
лише правдиву інформацці та 
не порушуйте правила пере-
тину кордону.



25
органів самоорганізації населення

Вісник ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ
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ВісникМІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

новi керiвники осн

Керівник органу самоорга-
нізації населення «Комітет 
мікрорайону «Жуляни» 
Солом’янського району — 

Овчарук Надія  
Василівна

Керівник органу самоор-
ганізації населення Будин-
ковий комітет «Науковець» 
Голосіївського району — 

Подопригора  
Тетяна Василівна

Керівник органу самоор-
ганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця 
Амвросія Бучми, 2» Дні-
провського району — 

Котєнєва Ольга 
Олексіївна

Керівник органу само-
організації населення 
«Будинковий комітет «Ву-
лиця Смоленська, 3-а» 
Солом’янського району — 

Заремба Оксана 
Кирилівна

Керівник органу самоорга-
нізації населення «Будин-
ковий комітет «Проспект 
Героїв Сталінграда, 49-б» 
Оболонського району — 

Хайленко Юрій 
Іванович

Керівник органу самоор-
ганізації населення Будин-
ковий комітет «Кловський 
узвіз, 20» Печерського 
району — 

Кринська-Тонконо-
гова Тетяна  
Вікторівна

Керівник органу самоор-
ганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця 
Генерала Матикіна, 2» Голо-
сіївського району — 

Кулішенко  
Олександр  
Анатолійович

Керівник органу самоорга-
нізації населення «Будин-
ковий комітет «Харківське 
шосе, 21» Дарницького 
району — 

Казаченко Марина  
Іванівна

Керівник органу самоор-
ганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця 
Генерала Матикіна, 17» 
Голосіївського району —

Глущенко Ярослав  
Володимирович

Керівник органу самоор-
ганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця 
Севастопольська, 13» Дар-
ницького району — 

Прищепа  
Володимир  
Федорович

За підсумками звітно-виборчих, виборчих зборів (конференцій) жителів у різних районах  
м. Києва мешканці столиці обрали нових керівників ОСН.

Пропонуємо читачам фотознайомство. Бажаємо плідної роботи на благо громади.
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Вісник НА ЗАМІТКУ БУХГАЛТЕРУ 

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Відносини, що виникають при використанні елек-
тронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) та визна-
чення його правового статусу регулюються Законом 
України від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний 
цифровий підпис» (далі — Закон).

У розумінні Закону захищеним носієм особисто-
го ключа є надійний засіб ЕЦП, що призначений для 
зберігання особистого ключа та має вбудовані апа-
ратно-програмні засоби, що забезпечують захист 
записаних на нього даних від несанкціонованого 
доступу, від безпосереднього ознайомлення із зна-
ченням параметрів особистих ключів та їх копіюван-
ня.

Відповідно до змін, викладених в Постанові Ка-
бінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 75 
«Про внесення змін до Порядку застосування елек-
тронного цифрового підпису органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами та організаціями дер-
жавної форми власності» до «Порядку застосування 
електронного цифрового підпису органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями дер-
жавної форми власності», затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. 
№ 1452, повідомляємо:

1) Пунктом 1 змін до Порядку, пункт 2 Порядку 
доповнюється абзацом такого змісту:

Для вчинення правочинів, надання адміністра-
тивних та інших послуг в електронній формі, здій-
снення інформаційного обміну з іншими юридич-
ними особами установи використовують виключно 
захищені носії з урахуванням вимог, передбачених 
абзацом першим цього пункту.

Доводимо до Вашого відома, що згідно пункту 
1 Постанови, зазначені зміни регламентують ви-
користання електронного цифрового підпису ор-
ганами державної влади, органами місцевого са-
моврядування, підприємствами, установами та 
організаціями державної форми власності (далі 
— установи), та не відноситься до всіх фізичних 
осіб, а також не зобов’язують використовувати 
захищенні носії інформації для подання елек-
тронної декларації до Єдиного державного ре-
єстру декларацій осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого само-
врядування.

2) Пункт 2 змін до Порядку встановлює що:
посилені сертифікати відкритих ключів, сфор-

мовані до набрання чинності цією постановою, ви-
користовуються органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями державної форми 
власності до закінчення строку їх чинності.

Доводимо до Вашого відома, що посилені 
сертифікати відкритих ключів, сформовані 
до набрання чинності цією постановою, тобто 
до 17.08.2017, використовуються органами 
державної влади, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, установами та 
організаціями державної форми власності, 
до закінчення строку їх чинності. Після закін-
чення строку чинності, нові сертифікати від-
критих ключів треба отримувати на захищенні 
носії.

3) Звертаємо увагу, що закупівля захищених но-
сіїв ключової інформації здійснюється самостійно 
юридичною особою.

4) Звертаємо увагу, при закупівлі, захищені носії 
ключової інформації повинні відповідати вимогам 
чинного законодавства України, підзаконним нор-
мативно-правовим актам, державним стандартам 
(ДСТУ, ДСТУ ISO/ІЕС, ДСТУ ETSI TS), міжнарод-
ним стандартам криптографії з відкритим ключем 
(PKCS) та мати діючий Експертний висновок Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації. 

14 лютого поточного року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 75 «Про 
внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установа-
ми та організаціями державної форми власності» (далі — Постанова), яка набрала 
чинності 17.02.2017 р.
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Вісник

«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 надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Дружба, 32» у Печерському районі м. Києва (№1065/2069 
від 02.03.2017).

2. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Шота Руставелі, 12» у Печерському районі  
м. Києва (№1066/2070 від 02.03.2017).

3. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Басейна, 5-б» у Печерському районі м. Києва 
(№799/1803 від 22.12.2016).

4. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Провулок Святошинський, 2» у Святошинському районі 
м. Києва (№797/1801 від 22.12.2016).

5. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Науковець» у Голосіївському районі м. Києва (№798/1802 
від 22.12.2016).


