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Самоорганізація столиці: досягнення та перспективи ОСН 
(матеріали конференції див. на стор. 3–10)

Пiдсумки виконання мiської комплексної 
програми «Сприяння мiсцевому само-
врядуванню та розвитку громадянського 
суспiльства у м. Києвi на 2012-2016 рр.»

(c. 3)

 Розпорядження від 01.09.2016 № 796 
«Про деякі питання міського конкурсу  
проектів та програм розвитку  місцевого 
самоврядування»

(c. 10)

Нова акцiя з благоустрою серед ОСН

(c. 12)

Святкування Дня людини похилого вiку на 
Виноградарi

(c. 14)

ОСНи столицi освоюють ProZorro 

Керiвник ОСН «КМ «Днiпровець» 
В’ячеслав Гайдай розповiв, як ОСНам 
провести публiчну закупiвлю через 
ProZorro

(c. 15)

Чемпiонський урок киянина крокує 
Україною

(c. 19)

10 способIв зробити ОСН успiшним та 
ефективним

(c. 20)

Обмiн досвiдом організацій 
громадянського суспільства столиці

(c. 23)

Польський досвiд мiсцевого самовряду-
вання

(c. 24)

 Розпорядження від 15.09.2016 № 865 
«Про затвердження Положення про гро-
мадський бюджет (бюджет участі) міста 
Києва на 2016 рік»

(c. 25)

На допомогу бухгалтеру ОСН

(c. 26)

Як не втратити статус неприбутковостi 
з 1 сiчня 2017 року?

(c. 27)

Дозволи на створення ОСН

(c. 28)



Керівник ОСН «Комітет 
мікрорайону «Дніпровець» 
Дніпровського району — 

30

Керівник ОСН «Будинковий 
комітет «Вулиця Крупської, 10» 

Дарницького району — 

70

Cекретар ОСН «Комітет 
мікрорайону «Нижні Бортничі» 

Дарницького району  — 

35

Cекретар ОСН «Вуличний 
комітет «Хуторець» 

Голосіївського району — 

45

Керівник ОСН «Комітет мікро-
району «Нова Дарниця-2» 

Дарницького району —

40

Керівник ОСН «Комітет 
мікрорайону «Олімпійський» 

Печерського району —

65

Cекретар ОСН «Квартальний 
комітет «Прип’ятчани» —

35

Cекретар ОСН Комітет 
мікрорайону «Олімпійський» 

Печерського району —

50

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»:

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

ÏIÄÑÓÌÊÈ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÌIÑÜÊÎ¯ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ 
ÏÐÎÃÐÀÌÈ
«Ñïðèÿííÿ ìiñöåâîìó ñàìîâðÿäóâàííþ òà ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïiëüñòâà 
ó ì. Êèºâi íà 2012-2016 ðð.»

29 вересня 2016 року у приміщенні Печерської рай-
держадміністрації за участю директора Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) Марини Хонди проведено конференцію на тему 
«Підсумки виконання міської комплексної програми 
«Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку 
громадського суспільства в м. Києві у 2012-2016 рр.».

На конференції були присутні: голова постійної 
комісії Київради з питань місцевого самоврядуван-
ня, регіональних та міжнародних зв’язків Олександр 
Березніков, заступник голови Печерської райдер-

жадміністрації Анатолій Невмержицький, начальни-
ки відділів з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю районних в місті Києві державних 
адміністрацій та 120 представників органів самоор-
ганізації населення міста.

Розпочали конференцію з оголошення хвилини 
мовчання у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Ба-
биного Яру. Усі присутні схилили голови у глибокій 
скорботі і вшанували пам’ять жертв масових страт у 
Бабиному Яру.

Далі була презентована доповідь про підсумки 
сприяння діяльності органів самоорганізації насе-
лення в рамках виконання міської комплексної про-
грами «Сприяння місцевому самоврядуванню та 
розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 
2012-2016 рр.», затвердженої рішенням Київської 
міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078.

Зупинимося більш детально на основних підсум-
ках виконання заходів Програми.

Мережа органів самоорганізації населення міста 
постійно розширюється. Станом на 29.09.2016 в м. Ки-
єві легалізовано 141 ОСН, якими охоплено більше 800 
тис. жителів Києва, що на 62% більше ніж у 2010 році.
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ВІСНИК

Розвиток мережі органів самоорганізації населення м. Києва

Район м. Києва 2010 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2016 рік

Голосіївський 13 17 18 19 25

Дарницький 7 12 12 12 16

Деснянський 18 20 20 20 21

Дніпровський 4 9 10 11 11

Оболонський 6 9 9 9 11

Печерський 10 11 11 13 14

Подільський 8 9 9 9 9

Святошинський 3 8 9 9 10

Солом’янський 11 12 14 14 15

Шевченківський 7 9 9 9 9

Всього: 87 116 122 124 141

ОФІЦІЙНО

За організаційною формою ОСН 
м. Києва розподіляються таким чином:

• будинкових комітетів — 64 (+120%) 

• квартальних комітетів — 9 (+80%)

• вуличних комітетів — 6 (+200%)

• комітетів мікрорайонів — 62 (+24%) 

Найменше нових ОСН легалізовано 
в Оболонському, Шевченківському та 
Подільському районах столиці. 

Розвиток мережі ОСН 
м. Києва в розрізі ра-
йонів міста демон-
струє стабі льну тен-
денцію до збільшення 
кількості ОСН у Голо-
сіївському, Дарниць-
кому та Печерському 
районах.
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ВІСНИК

Динаміка створення ОСН в районах міста

Фінансова підтримка ОСН (тис. грн.)

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

У Шевченківському та По-
дільському районах міста 
протягом виконання Про-
грами найменше ініційо-
вано створення ОСН, що 
обумовлено не зацікав-
леністю населення у такій 
формі місцевого само-
врядування.

За останні роки зберігається тен-
денція щодо зростання загального 
обсягу фінансової підтримки органів 
самоорганізації населення. Якщо у 
2012 році фінансову підтримку з міс-
цевого бюджету отримували 69 ОСН 
на суму 5 516,2 тис. грн., то у 2015 
році — 82 ОСН на суму 7090,2 тис. 
грн., за 9 місяців 2016 року 81 ОСН 
отримав 5800,7 тис. грн.

Окрім фінансування заробітної 
плати працівникам ОСН, фінансува-
лися у повному обсязі оплата кому-
нальних послуг, оренди та зв’язку. 

Співвідношення частки заробітної плати та нарахувань на неї працівникам ОСН 
до загального обсягу фінансової підтримки ОСН з місцевого бюджету

Частка заробітної плати та нара-
хувань на неї працівникам ОСН до 
загального обсягу фінансової під-
тримки ОСН з місцевого бюдже-
ту щорічно становила не менше 
70%, а у 2014 році — 93%, що свід-
чить про намагання максимально 
вмотивувати діяльність керівного 
складу ОСН.
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ВІСНИКМІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в м. Києві: 
кількість поданих проектів та програм і переможців конкурсу

На виконання заходів міської комплексної програ-
ми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку 
громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 
роки», затвердженої рішенням Київради від 15.12.2011 
№ 842/7078, та відповідно до Положення про міський 
конкурс проектів та програм розвитку місцевого само-
врядування, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 15.12.2011 № 832/7068, у 2012-2013 та 2015-
2016 рр. проводився міський конкурс проектів та про-
грам розвитку місцевого самоврядування.

У 2012 році на конкурс було подано 14 проектів, пе-
реможцями визнано 11 з них. На виконання проектів та 
програм було затверджено загальну суму — 595,6 тис. 
грн.

У 2013 році участь у конкурсі брали 20 органів само-
організації населення (22 проекти) з Голосіївського, 
Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Печер-
ського, Подільського, Святошинського, Солом’янського 
та Шевченківського районів столиці.

Вперше участь у конкурсі брали 11 ОСН, зокрема 
з Подільського та Святошинського районів.

Проекти та програми пропонувалося подати за 
дев’ятьма напрямками. 70% поданих проектів та програм 
стосувалися вирішення питань благоустрою території. 

На конкурс у 2013 році було передбачено 1 млн. грн. 
Подані проекти та програми претендували на 
1495,249 тис. грн., затверджено — 903,183 тис. грн.; ви-
користано — 772,083 тис. грн. на 15 проектів.

У 2014 році міський конкурс проектів та програм роз-
витку місцевого самоврядування не проводився.

У 2015 році участь у конкурсі брали 20 органів само-
організації населення з усіх районів міста, які захищали 
21 проект або програму. 

Подані проекти та програми претендували на 
1 423,932 тис. грн., з яких 1211,088 тис. грн. запитува-
лося з міського бюджету та 212,844 тис. грн. планувало-
ся залучити з позабюджетних джерел. 

За рішенням конкурсної комісії переможцями визна-
но 21 проект або програму, на реалізацію яких з місце-
вого бюджету було затверджено фінансування на суму 
952,827 тис. грн., використано на 20 проектів — 900,722 
тис. грн.

Фактично використано коштів з місцевого бюджету на реалізацію проектів 
та програм переможців міського конкурсу (тис. грн.) 

У 2016 році в конкурсі брали участь 34 проек-
ти та програми, з яких 21 обрано переможця-
ми, затверджено фінансової підтримки на суму 
1397,6 тис. грн. При цьому Департамент планує 
зберігати тенденцію до збільшення фінансо-
вої підтримки проектів та програм–переможців 
міського конкурсу.
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ВІСНИК МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Інформаційно-просвітницькі заходи щодо діяльності ОСН

Заходи (семінари, «круглі столи», 
конференції)

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Заплановані Програмою 21 12 10 6 5

Виконані та профінансовані згідно 
з Програмою

17 2 0 0 1

Виконані на безоплатній основі 1 8 12 10 5

Всього виконано заходів 22 10 12 10 6

Динаміка виконання інформаційно-просвітницьких заходів

Особлива увага протягом часу виконання Програми приділялася інформаційно-просвітницькій та на-
вчально-методологічній діяльності. Заходи програми (семінари, «круглі столи», конференції) щороку 
виконувалися з перевиконанням: загалом заплановано — 54, виконано — 60.

У напрямку інформаційно-роз’яснювальної ро-
боти з населенням протягом 2012-2016 років здійс-
нено помітні кроки:

• матеріали про діяльність ОСН публікувалися у 
газетах «Хрещатик» та «Вечірній Київ»; 

• на телеканалі «Київ» випущено понад 20 спеці-
альних випусків «У центрі уваги» та 5 рекламних ро-
ликів;

• з 2011 року розпочато випуск «Вісника органів 
самоорганізації населення», випущено 15 номерів 
загальним накладом 22,5 тис. екз. та 13 додатків до 
нього загальним накладом 2,6 млн. екз.;

• постійно оновлюється інформація в розділі 
«Місцеве самоврядування» на сайті Департаменту;

• громадянам та ініціативним групам надано 437 
консультацій щодо створення, легалізації та діяль-
ності ОСН.

З метою підвищення професійного рівня пра-
цівників ОСН Департамент суспільних комунікацій  
спільно з Центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників дер-
жавних підприємств, установ та організацій протя-
гом 2014-2016 років організував та забезпечив про-
ведення 5 сесій навчальних семінарів для працівни-
ків ОСН. Відповідні сертифікати щодо підвищення 
професійного рівня отримали 143 слухачі. 

Частка просвітницьких заходів, які проводилися без залучення коштів з місцевого бюджету щороку 
зростала.
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ВІСНИК

З метою напрацювання нових механізмів вико-
нання власних повноважень ОСНами та ефективно-
го їхнього впровадження протягом 2012-2015 років 
проведено 27 нарад та засідань робочих груп під го-
ловуванням керівництва КМДА щодо налагодження 
комунікацій між ОСН та структурними підрозділами 
Київської міської державної адміністрації, зокрема 
у напрямку реалізації ОСНами рішення Київради 
від 13.11.2014 № 372/372 «Про затвердження По-
ложення про здійснення органами самоорганізації 
населення контролю за якістю проведених ремонт-
них робіт у житлових будинках комунальної власно-
сті територіальної громади міста Києва», діяльності 
громадських інспекторів з благоустрою та щодо на-
дання послуг ПАТ «Київенерго».

Завдяки комунікативної ролі Департаменту су-
спільних комунікацій з Департаментами міського 
благоустрою та збереження природного середо-
вища, житлово-комунальної інфраструктури КМДА 
підготовлено проект Положення про громадських 
інспекторів благоустрою міста Києва, яке рішенням 
Київради від 23.10.2013 № 246/9734 «Про міський 
благоустрій» затверджене. 36 представників ОСН з 

6 районів м. Києва  отримали посвідчення громад-
ських інспекторів благоустрою. 

Напрацьовано механізми співпраці ОСН з РДА 
м. Києва щодо внесення пропозицій до програм 
соціально-економічного розвитку в частині ремон-
ту об’єктів житлово-комунальної сфери (покрів-
лі будинків, утеплення стін, ремонт ліфтів, вста-
новлення дитячих майданчиків тощо). У 2015 році 
ОСНи активно долучилися до контролю за якіс-
тю поточних ремонтних робіт у будинках на своїх 
територіях.

У напрямку вдосконалення нормативно-правого 
забезпечення життєдіяльності столиці залишалася 
невирішеною проблема застарілості Статуту тери-
торіальної громади міста Києва.

Робочою групою під керівництвом заступника го-
лови КМДА О.Резнікова та науковим керівництвом 
професора О.Батанова за участю провідних науков-
ців галузі та експертів-практиків розроблено про-
ект Концепції Статуту територіальної громади міста 
Києва, який буде презентований для широкого гро-
мадського обговорення у 2016 році.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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Новації проекту 
Програми на 2017-2019 рр.

Особливу увагу закцентовано на новаціях у проекті нової програми сприяння розвитку громадян-
ського суспільства, розрахованої на 2017-2019 роки, зокрема щодо:

1. Розробки нормативно-правової бази щодо делегування повноважень ОСНам.

2. Створення інформаційно-довідкової системи «ОСНи столиці».

3. Створення Центру комунікацій організацій громадянського суспільства.

4. Запровадження капітальних щорічних видатків на придбання оргтехніки для ОСНів.

5. Сприяння ОСНам в отриманні грантів.

6. Введення посад бухгалтерів у будинкових комітетах.

7. Проведення стажувань студентів та слухачів ВНЗ на базі ОСНів столиці.

Учасники конференції прийняли рішення розглянути проект нової програми розвитку громадян-
ського суспільства на 2017-2019 роки у двотижневий термін і надати свої висновки та пропозиції.

Міський конкурс проектів та програм (проект, тис. грн.)

Фінансова підтримка ОСН (проект)
(тис. грн.)

Капітальні видатки (придбання 
оргтехніки, тис. грн.)

У проекті нової Програми помітно збільшується 
кошторис фінансової підтримки ОСН, з ураху-
ванням збільшення їхньої кількості.

Видатки на міський конкурс проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядуван-
ня збільшуються з 2 млн. грн. у 2017 році до 
3 млн. грн. у 2019 році.

Всього на 2017-2019 роки передбачено 
44 603,0 тис. грн.

Заробітна плата та нарахування на 124 
ОСН — 31609,0 тис. грн., що становить 
70,1% від загального обсягу фінансування 
за проектом Програми.

Капітальні видатки, зокрема на придбання орг-
техніки значно збільшаться: з 309,8 тис. грн. у 
2012 році до 648,0 тис. грн. у 2017-2019 роках.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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ВІСНИКМІСЬКИЙ КОНКУРС

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.09.2016 № 796

Про деякі питання міського конкурсу 
проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування

Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 «Про міський кон-
курс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», міської комплексної програми «Спри-
яння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.», 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року ДЬ 842/7078, рішення Київської 
міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», з метою забез-
печення сприятливих умов для участі територіальної громади міста Києва у розвитку міста, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) забезпечити фінансування проектів та програм переможцям міського 
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в межах видатків, передбачених у 
бюджеті міста Києва на 2016 рік на виконання міської комплексної програми «Сприяння місцевому са-
моврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.», згідно з додатком.

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

Голова В. Кличко
Додаток 
до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
01.09.2016 № 796

Перелік
переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

№ Назва ОСН Район Назва проекту
Загальна вартість 

проекту або 
програми (грн.)

1. «Комітет мікрорайону 
«Сирець-1»

Шевченківський «Територія активностей «MOTORIC PARK» у 
Сирецькому парку»

125 116,0

2. «Комітет мікрорайону 
«Совки»

Солом’янський «Комплексне облаштування «Скверу на 
вулиці Каменярів» у мікрорайоні «Совки» 
Солом’янського району міста Києва. Пер-
ша черга: вдосконалення інфраструктури 
дитячого спортивно-ігрового майданчика»

60 000,0

3. «Комітет мікрорайону 
«Лаврський»

Печерський «Благоустрій прибудинкової території бу-
динку № 7/10 на вулиці Цитадельній з ре-
конструкцією підпірної стінки»

70 000,0

4. «Квартальний комітет 
«Зариваха»

Дарницький «Встановлення вуличних тенісних столів 
для підлітків, 4 лавок та пісочниць з тенто-
вим дахом у зоні відпочинку на Осокорках 
Дарницького району на вулицях Іжевській і 
Трускавецькій»

37 400,0
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5. «Комітет мікрорайону
«Березняки-Тельбін»

Дніпровський «Безпечні «Березняки». Он-лайн платфор-
ма»

119 200,0

6. «Комітет мікрорайону 
«Сирецьке джерело»

Шевченківський «Створення спортивно-тренажерного май-
данчика на території ОСН «КМ «Сирецьке 
джерело», на території між будинками на 
вул. Бориса Житкова, 5-а та вул. Щусєва, 
36 та 34/1»

68 000,0

7. «Комітет мікрорайону 
«Нова Дарниця - 5»

Дарницький «Комплексне облаштування елементами 
ландшафтного дизайну скверу Вікового 
дубу мікрорайону № 7 Дарницького райо-
ну»

100 000,0

8. «Комітет мікрорайону 
«Лісовий - 4»

Деснянський «Завершення другої черги спортивно-
оздоровчого майданчика та впорядкування 
внутрішньобудинкового проїзду на Лісово-
му проспекті у Деснянському районі»

120 000,0

9. «Комітет мікрорайону 
«Нижні Бортничі»

Дарницький «Облаштування дитячого ігрового майдан-
чика у мікрорайоні Бортничі Дарницького 
району»

40 000,0

10. «Будинковий комітет 
«Проспект Петра Гри-
горенка, 12»

Дарницький «Створення огороджувальної мережі для 
безпеки та захисту дітей та дорослого на-
селення біля будинку № 12 на проспекті Пе-
тра Григоренка»

29 500,0

11. «Комітет мікрорайону 
«Рідна оселя»

Солом’янський «Облаштування зони для занять на трена-
жерах на спортивному майданчику за адре-
сою: вул. Борщагівська, 117»

50 000,0

12. «Комітет мікрорайону 
«Дніпровець»

Дніпровський «Освітлення прибудинкової території бу-
динків мікрорайону ДВРЗ енергозберігаю-
чими LED світильниками»

69 939,0

13. «Комітет мікрорайону 
«Милославський»

Деснянський «Облаштування спортивного майданчика 
«Місто спорту» в Деснянському районі»

95 000,0

14. «Квартальний комітет 
«Шулявка»

Шевченківський «Безпечне подвір’я шляхом проведення за-
ходів з благоустрою та реорганізації тери-
торії дитячого майданчика на просп. Пере-
моги, 30»

50 000,0

15. «Комітет мікрорайону 
«Приозерний»

Деснянський «Облаштування центральної алеї мікрора-
йону «Приозерний» парково-садових лав 
кованими навісами та декоративними пар-
канами»

67 500,0

16. «Будинковий комітет 
«Вулиця Анни Ахмато-
вої, 41,43»

Дарницький «Облаштування пандусів (безбар’єрно-
го проїзду) для інвалідів в будинках № 41 і 
№ 43 на вул. Анни Ахматової»

47 734,0

17. «Комітет мікрорайону 
«Воскресенка»

Дніпровський «Облаштування дитячого ігрового майдан-
чика на бульв. Перова, 16-6 у мікрорайоні 
Воскресенка»

50 000,0

18. «Комітет мікрорайону 
«Чоколівка»

Солом’янський «Комплексне облаштування елементами 
ландшафтного дизайну лісопарку Кадет-
ський Гай Солом’янського району»

100 000,0

19. «Квартальний комітет 
«Прип’ятчани»

Святошинський «Збереження енергоефективності житло-
вих будинків шляхом заміни дверей вхідних 
груп»

25 000,0

20. «Комітет мікрорайону 
«Селище Водогін, ху-
тори Микільський та 
Редьки»

Оболонський «Облаштування алеї у парку відпочинку та 
дозвілля мешканців селища Водогін, хуто-
рів Микільський та Редьки»

46 000,0

21. «Будинковий комітет 
«Бульвар Праці, 5»

Дніпровський «Облаштування огорожі навколо зеленої 
зони прибудинкової території за адресою: 
м. Київ, бульвар Праці, 5, Дніпровський ра-
йон міста Києва»

27 240,0

Всього 1 397 629,0

Керівник апарату В. Бондаренко
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ÍÎÂÀ ÀÊÖIß Ç ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ ÑÅÐÅÄ ÎÑÍ
У другій половині 2016 року серед ОСНів столи-

ці зародилася ініціатива щодо залучення жителів до 
облаштування під’їздів, фасадів будинків, дитячих 
та спортивних майданчиків на прибудинкових тери-
торіях за умови виділення бюджетних коштів лише 
на будівельні матеріали (фарби, розчинники, інвен-
тар та ін.) для цього. Основна мета ініціативи — акти-
візувати киян до наведення благоустрою власноруч 
безпосередньо в місцях загального користування, 
адже доведено, що до зробленого власними рука-
ми  ставлення жителів більш дбайливе та уважніше.

Найпершими ініціативу підхопили ОСНи Деснян-
ського району («Комітет мікрорайону «Джерело», 
«Комітет мікрорайону «Милославський», «Комітет 
мікрорайону «Лісовий-4», «Комітет мікрорайону 
«Радосинь-1», «Комітет мікрорайону «Десна» та ін.). 
Системно, із максимальним залученням жителів, 

подаючи особистий приклад участі в наведенні по-
рядку в багатоповерхівках та прибудинкових терито-
ріях долучилися до акції керівники та секретарі ОСН 
(«Комітет мікрорайону «Теремки-1» Голосіївського 
району (Бакун О.О., Панасенко В.С.), «Будинковий 
комітет «Бульвар Праці, 5» Дніпровського району 
(Корабельська В.Р.), «Комітет мікрорайону «Мило-
славський» Деснянського району (Шкулій Є.В., Ско-
редова Н.Л.), «Будинковий комітет «Вулиця Анни 
Ахматової, 41, 43» Дарницького району (Бей Л.А.), 
«Комітет мікрорайону «Хрещатик» Печерського ра-
йону (Яворський В.Є.), «Комітет мікрорайону «Дачі 
Караваєві» Солом'янського району (Папуша О.В.).

Подаємо фотозвіт про етапи реалізації цієї акції.
Варто зазначити, що оздоблювані роботи про-

довжаться до кінця року.

ОСН «Комітет мікрорайону «Джерело» Деснянського району (до та після проведення робіт)

Вул. Данькевича, 7

Просп. Маяковського, 42/13
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Праворуч секретар ОСН «Комітет мікрорайону 
«Милославський» Деснянського району 

Н. Скоредова

У центрі керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Хрещатик» Печерського району 

В. Яворський біля оновленої альтанки

Ліворуч керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Милославський» Деснянського району 

Є. Шкулій

Праворуч керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Дачі Караваєві» Солом’янського району 

О. Папуша

Друга праворуч керівник ОСН «Будинковий комітет 
«Вулиця Анни Ахматової, 41, 43» Дарницького району 

Л. Бей
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ВІСНИКЗ ДОСВІДУ РОБОТИ

ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß ÄÍß ËÞÄÈÍÈ ÏÎÕÈËÎÃÎ 
ÂIÊÓ ÍÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀÐI
На житловому масиві Виноградар орган 

самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Рада житлового масиву «Виноградар» Подільського 
району за підтримки Народного депутата України 
Вячеслава Константіновського 29 вересня 2016 ро -
ку організував та провів урочисте зібрання зі 
святковим концертом, присвячені Дню людини 
похилого віку та Дню ветерана. 

З привітаннями запрошених виступив помічник 
Народного депутата України, керівник ОСН «Комітет 
мікрорайону «Рада житлового масиву Виноградар» 

Анатолій Захарченко. Під час заходу керівник 
зазначеного ОСН вручив п’ятнадцять подяк від 
Народного депутата України. До привітань гостей 
також долучилися: голова Подільської ради ветеранів 
Микола Гладун, голови рад ветеранів мікрорайонів 
Іван Савченко, Григорій Гордієнко, В’ячеслав Заїка. 
По закінченню виступів відбувся святковий концерт, 
всі присутні отримали подарунки.

Надаємо короткий фотозвіт зазначеного 
заходу.

Актив ОСН 

Керівник ОСН «Комітет 
мікрорайону «Рада житлового масиву «Виноградар» 

Анатолій Захарченко вручає подяку

ВИТЯГ
УКАЗ

Президента України
Про нагородження відзнакою Президента України — ювілейною медаллю 

«25 років незалежності України»

За значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжна-
родного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, 
активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу постановляю:

Нагородити відзнакою Президента України — ювілейною медаллю «25 років незалежності України»

ЗАХАРЧЕНКА
Анатолія Григоровича

— голову комітету мікрорайону «Рада житлового масиву Виноградар»

ПАНАСЕНКА
Володимира Степановича

— секретаря органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Теремки-1» міста Києва

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 серпня 2016 року

N 336/2016

 

Щиро вітаємо з високою нагородою!
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Êåðiâíèê ÎÑÍ «ÊÌ «Äíiïðîâåöü» Â’ÿ÷åñëàâ Ãàéäàé 
ðîçïîâiâ, ÿê ÎÑÍàì ïðîâåñòè ïóáëi÷íó çàêóïiâëþ 
÷åðåç ProZorro
1 серпня 2016 року вступив в дію Закон України від 

25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупів-
лі», який передбачає обов’язковість проведення за-
купівельних процедур через електронну систему. Не 
винятком стали й органи самоорганізації населення, 
які частково фінансуються місцевими бюджетами.

Не секрет, що одна з найбільших причин корупції у 
сфері державних закупівель — непрозорі процедури. 
Ще донедавна така система призводила до того, що 
ми витрачали в рази більше коштів при здійсненні дер-
жавних закупівель, аніж могли б. І саме для того, аби 
«зламати» цю систему, в Україні впроваджено ProZorro.

ЯКІ Ж, ВЛАСНЕ, ПЕРЕВАГИ ПЕРЕХОДУ 
НА ЕЛЕКТРОННІ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ?

По-перше, це забезпечує відкритість і доступність 
до участі в тендері.

По-друге, за рахунок полегшення доступу до участі 
в тендері розширюється географія учасників, що, в ре-
зультаті, збільшує конкуренцію і, відповідно, зменшує 
ціну та витрати підприємств у державному секторі (за-
мовників).

По-третє, це, безумовно, зменшує рівень корупції і 
можливість застосування корупційних схем.

Замовники користуються перевагами е-торгів у ба-
гатьох країнах світу. А до середини 2016 року усі краї-
ни Європейського Союзу вже перейшли на електронні 
держзакупівельні рейки. 

З огляду на ті позитиви, до яких призвело запро-
вадження електрон них публічних закупівель в Україні, 
цей напрямок набуває все більшої актуальності і серед 
ОСНів.

З ЧОГО НЕОБХІДНО ПОЧИНАТИ, ЯКЩО ВАМ НЕ-
ОБХІДНО ПРОВЕСТИ Е-ТЕНДЕР?

Перше, що вам необхідно зробити, це зареєструва-
тись як замовник на одному з торговельних майданчи-
ків. Сьогодні їх вісім. 

Розглянемо питання реєстрації на прикладі «Держ-
закупівлі онлайн». 

Заходимо на сайт dzo.com.ua. Обираємо «тип реє-
страції» — Замовник. У назві юридично особи обирає-
мо «інше» та прописуємо назву ОСНу. Далі вам знадо-
биться ваш код ЄДРПОУ. В полі «Розпорядник коштів» 
обираємо відповідну державну адміністрацію. Тип за-
мовника вказуємо як «юридичні особи, які не є замов-
никами в розумінні Закону..» Далі вводимо типові для 
багатьох форм реєстрації дані.

По завершенню реєстрацію, вам необхідно буде 
пройти активацію, шляхом підписання відповідного 
договору між замовником та торгівельним майданчи-
ком. Договір система сформує автоматично. 

ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

Щоб отримати якісний товар або послуги, знадо-
биться три документи: договір, технічне завдання, ви-
моги до Підрядника чи Постачальника. Зважаючи на 

ÎÑÍè ñòîëèöi îñâîþþòü ProZorro 

Цьогорічний  міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування серед ОСНів має 
своєрідну особливість – рішенням конкурсної комісії за поданням Департаменту суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділення коштів пере-
можцям відбуватиметься через електронну систему ProZorro.

Після організації та проведення Департаментом суспільних комунікацій ряду інформаційно-методичних 
заходів щодо підготовки керівного складу ОСН до такої новації, найпершим керівником ОСН, який успішно 
пройшов усі етапи ProZorro, став В’ячеслав Гайдай. 

Надаємо його рекомендації та коментарі (за матеріалами останнього «круглого столу» для керівників 
та бухгалтерів ОСН 07.10.2016 р. на базі ОСН «Комітет мікрорайону «Олімпійський» Печерського рай ону).

Редакція

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець» 
В’ячеслав Гайдай надає інформаційно-методичну допомогу 

бухгалтеру ОСН «Комітет мікрорайону «Лісовий-4»
 Деснянського району як переможцю в міському конкурсі 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
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те, що для системи ProZorro єдиним критерієм вибору 
переможця є ціна, то саме ці документи допоможуть 
вашому комітету захиститись від неякісного товару чи 
неякісних послуг. Оскільки саме в них Замовник про-
писує критерії та вимоги, які допомагають отримати не 
лише низьку ціну, а і високу якість. 

Впевнений, з договором у вас не виникне про-
блем. Адже вам буде достатньо знайти в мережі ти-
повий договір, аналогічний вашому виду закупівлі. Ви 
можете одразу заповнити вашу сторону та предмет за-
купівлі. Ціну не вказуйте, по результатам аукціону вона 
обов’язково зміниться.  

Технічне завдання. В цьому документі ви маєте 
якомога детальніше прописати технічні характерис-
тики товару або подробиці щодо виконання робіт. Ви 
можете вимагати, щоб предмет закупівлі відповідав 
сучасним нормам та міжнародним стандартам. Зако-
ном ви ніяк не обмежені в питанні визначення критеріїв 
до предмету закупівлі. 

Вимоги до постачальника. В цьому документі ви 
маєте досить прискіпливо прописати критерії до під-
приємства–учасника. Ви можете вимагати, щоб учас-
ник надав копії договорів на виконання аналогічних 
видів робіт, лист щодо підтвердження можливості ви-
конання робіт без отримання авансового платежу. Мо-
жете вимагати копії установчих документів, кошторис-
ну документацію, гарантійні листи, довідки про склад 
працівників, про матеріально-технічну базу підприєм-
ства, довідку про відсутність заборгованості податків, 
інформацію щодо наявності ліцензій чи сертифікатів на 
право виконання відповідних робіт та багато іншого. 

При необхідності можете додати, щоб переможець 
торгів протягом встановленого вами терміну провів 
державну експертизу кошторисних документів відпо-
відною експертною організацією.

Після підготовки необхідних документів, ви можете 
переходити до створення закупівлі. 

1 етап. Оголошення закупівлі

Замовник безкоштовно створює оголошення про 
тендер. Воно публікується відразу на всіх майданчи-
ках, які входять в систему ProZorro. До заявки заван-
тажуються в систему документи, договір, технічне за-
вдання, вимоги і різна додаткова інформація.

При публікації оголошення, вам необхідно бути ви-
значити мінімальний крок пониження ціни. Враховуючи 
те, що крок пониження для допорогових закупівель не 

нормовано Законом України «Про публічні закупівлі», 
ви маєте можливість встановити будь-який відсоток, 
але, як правило, крок пониження визначають в межах 
від 0.2% до 1%, але на просторах ProZorro зустрічають-
ся і більші відсотки. 

Варто зазначити, що на відміну від замовника для 
учасника послуга з взяття участі у закупівлі платна.  

2 етап. Період уточнень

Зареєстровані постачальники зв’язуються з замов-
ником, відбувається діалог, виходячи з якого замовник 
може чіткіше прописати умови, терміни поставки, тех-
нічні характеристики.

Важливо, що до завершення цього періоду, ви має-
те можливість вносити необхідні зміни в умови закупів-
лі та завантажувати відредаговану тендерну докумен-
тацію (договір, ТЗ та вимоги).

3 етап. Подання пропозицій

Постачальники вже обговорили всі питання і пода-
ють заявки, в яких вказують попередню вартість товару, 
а також прикріплюють необхідні документи. Цей етап 
починається і закінчується за графіком, затвердженим 
замовником із самого початку. Замовник на цьому ета-
пі вже не може змінювати умови торгів. При цьому поки 
що ніхто не бачать ні назв учасників, ні цін пропозицій. 
Це необхідно, щоб не заважати конкуренції, не відби-
вати в учасників бажання взяти участь в тендері.

4 етап. Період розкриття. Аукціон

На цьому етапі розкриваються ціни. В разі, якщо в 
допороговій закупівлі взяв участь лише один поста-
чальник, аукціон вважається таким, що не відбувся. 
Це означає, що Учасник перемагає без аукціону. Дані 
такого Учасника ви побачите одразу після завершення 
періоду «подання пропозицій».

Якщо в закупівлі взяли участь 2 і більше учасників, 
системою автоматично призначається день та час 
проведення аукціону. Імена учасників все ще закриті. 
Протягом трьох раундів, кожен з яких триває зазви-
чай по дві хвилини, підприємства знижують свою ціну, 
намагаючись обійти конкурентів. Далі система авто-
матично вибирає переможця: ним стає постачальник, 
який запропонує найнижчу ціну.

5 етап. Кваліфікація переможця

Тут нарешті стають видно назви всіх компаній-
учасників, а замовник перевіряє, чи дійсно фірма-пе-
реможець може виконати всі умови. Адже може бути 
ситуація, коли будь-який шахрай навмисне виставить 
ціну на паливо вдвічі нижче ринкової, але при цьому 
не буде мати ні ліцензії на торгівлю нафтопродуктами, 
ні сертифікатів їх якості. Тому замовник має право не 
оголошувати його переможцем, а відхилити його про-
позицію і перейти до заявки компанії, яка завоювала 
друге місце. Не треба забувати, що за подачу неправ-
дивої інформації передбачена відповідальність — а 
значить, якщо ви навмисне зриваєте торги, використо-
вуючи підроблені документи, вам загрожує суд.

6 етап. Визначення переможця

Для визначення переможця Замовник має заванта-
жити в систему відповідний Протокол (рішення), про-

Під час надання консультацій представникам ОСН 
Оболонського району м. Києва
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печатаний печаткою Замовника та підписаний членами 
тендерного комітету або відповідальною за проведен-
ня закупівлі особою. Нагадаю, згідно із ЗУ «Про публіч-
ні закупівлі» для організації та проведення процедур 
закупівель замовник утворює тендерний комітет або 
визначає уповноважену особу. До складу тендерного 
комітету має входити не менше п’яти осіб. Але якщо в 
штаті Замовника працює менша кількість, наприклад, 
як в ОСНах, лише два штатних працівника (керівник та 
секретар), Закон дозволяє зменшити кількість членів 
тендерного комітету, але при цьому вимагає, щоб в 
його склад входили усі штатні працівники.

 

Далі замовник і учасник погоджують текст кон-
тракту, і підписаний договір завантажується в систему. 
Нагадаю, у вас є дві доби після підписання договору 
для завантаження його в систему. Відповідне вікно для 
завантаження стане доступне одразу, як завершиться 
період подання скарг. Щойно підписаний договір буде 
завантажений: з цього моменту кожен може з ним оз-
найомитися, і тендер отримує статус «завершено».

Бажаю вам вдалих публічних закупівель та успіхів в ре-
алізації проектів з розвитку місцевого самоврядування. 

З повагою, 
керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець»

В’ячеслав ГАЙДАЙ

Протокол (рішення)
Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Дніпровець»

про визначення переможця аукціону
№ б/н від 22.09.2016 року

1. Замовник.
1.1. Найменування. Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Дніпровець».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38998997
1.3. Місце знаходження Алма-Атинська 103/1, Київ, Україна, 02092

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: Зовнішні Led світильники (антивандальні), — 
Код ДК 021-2015 (CPV) 31521000-4 — Світильники, Код ДК 27.40.3 — Лампи та світильники, 
інші.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 100 шт.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Алма-Атинська 103/1, оф. 1
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
З моменту заключення договору протягом 30 днів.

3. Дата оприлюднення оголошення про проведення закупівлі UA-2016-09-16-000217-a.

4. Дата та час початку Аукціону. Аукціон не відбувся.

5. Дата та закінчення Аукціону. Аукціон не відбувся.

6. Кандидат, пропозиція якого оцінюється.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕРЕНС».
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків ЄДРПОУ 38744838
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 
телефакс.
03127, м. Київ, проспект 40-річчя жовтня, б. 114, корп. 1, кв. 17, тел.: (093) 147-15-20
6.4. Ціна пропозиції:
67`260,00 грн. (шістдесят сім тисяч двісті шістдесят грн.00 коп. з ПДВ).
6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону.
67`260,00 грн. (шістдесят сім тисяч двісті шістдесят грн.00 коп. з ПДВ).

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції 22.09.2016.

Відповідальні за проведення
електронних закупівель: Гайдай В. В.

Коваленко О. В.
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ІНФОРМАЦІЯ (ТЗ)
Для проведення закупівлі LED світильників

Мета: освітлення прибудинкової території 34 будинків мікрорайону ДВРЗ енергозберігаючими  
LED світильниками.

Підстава: розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.09.2016 № 796 «Про 
деякі питання міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», акт об-
стеження, затверджений начальником ЖРЕО №406 від 30.06.2016.

Джерело фінансування: бюджетні кошти

1. Дані про Замовника:
1.1. Найменування: Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Дніпровець». 
1.2. Код ЄДРПОУ: 38998997
1.3. Місцезнаходження: Україна, 02092, м. Київ, Дніпровський район, вул. Алма-Атинська 

103/1.
1.4. Уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Гайдай В’ячеслав Вадимович — керів-

ник, (063) 999-89-13.

2. Вартість закупівлі та крок аукціону
2.1. Очікувана вартість предмета закупівлі 67617,00 грн. (шістдесят тисяч шістсот сімнад-

цять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ.
2.2. Крок редукціону 338,00 грн (0,5%).

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмету закупівлі: ДК 009:2010 27.40  – Світлодіодні світильники.
3.2. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару:

№
Найменування  
предмету заку-
півлі (послуги)

Опис та характеристика товару (послуги)
Од. 
ви-

міру

Кіль-
кість

1

Світлодіодний 
світильник 
(антивандаль-
ний)

1. Цільно-алюмінієвий корпус-радіатор (для довговічності роботи 
діода і блока живлення) прямокутної форми, розмірами від: шири-
на — 60мм.; довжина – 150мм.; висота — 70мм.
2. Гальванічне покриття алюмінієвого профілю стійке до корозії і що 
не перешкоджає ефективній роботі корпусу-радіатора.
3. Інші елементи корпусу повинні бути виготовлені з якісного, стій-
кого до корозії матеріалу — нержавіючої сталі.
4. Елементи кріплення частин світильника повинні бути виготовлені 
з якісної нержавіючої сталі.
5. Склом світильника повинен бути ударостійкий світлопрозорий 
монолітний полікарбонат, прозорістю не менше 90%.
6. Пило-вологозахищеність не менше ніж IP54.
7. У світильнику повинні використовуватися світлодіоди зі світло-
вим потоком не менше за 200Лм / Ватт @ 65mA.
8. Світловий потік світлового діодного елемента світильника пови-
нен бути не менше 1000Лм.
9. Споживання світильника від міської мережі має бути до 7.5 Вт
10. Діапазон вхідної напруги 90-264VAC / 50 Гц.
11. Світлова віддача не менше за 140 Лм / Вт.
12. Термін служби 100 тисяч годин.
13. Гарантія 3 роки. 
14. Українське виробництво

шт 100

Місце поставки товару: Україна, 02092, м. Київ, Дніпровський район, вул. Алма-Атинська 103/1. 
Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника.

Строк поставки товару: протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання Постачальником замов-
лення на відповідну партію товару.
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×ÅÌÏIÎÍÑÜÊÈÉ ÓÐÎÊ ÊÈßÍÈÍÀ 
ÊÐÎÊÓª ÓÊÐÀ¯ÍÎÞ

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Лук’янівський» 
Чиж Ю.І. продовжує проводити «Чемпіонський урок кия-
нина» в дитячо-оздоровчих таборах Києва та Київської об-
ласті. Протягом літнього періоду Юрій Іванович проводив 
«Чемпіонські уроки киянина» в школах Шевченківського 
району та літніх оздоровчих таборах, де відпочивали шко-
лярі з району.

«Чемпіонський урок Киянина» пропагує здоровий спо-
сіб життя, боротьбу з алкоголізмом, палінням, наркома-
нією. Чиж Юрій Іванович на власному прикладі показує, як 
можна добитися успіхів у житті, стати відомим спортсме-
ном, якщо вести здоровий спосіб життя, не вживати алко-
голю, не палити, мати мету та йти до неї. «Чемпіонський 
урок киянина» навчає робити зарядку, гарно та старанно 
навчатися, бути чемним, культурним, ввічливим, поважа-
ти дорослих, допомагати людям з обмеженими можли-
востями та поважного віку. А найголовніше — виховувати 
в собі любов до своєї Батьківщини, мати мету захищати 
Україну від північно-східного агресора — Росії. Ставати 
мужніми, сильними, загартованими та витривалими. Не 
хворіти, правильно харчуватися, дотримуватися режиму  
дня, працювати над собою, негативні риси свого характе-
ру змінювати на позитивні.

Протягом червня 2016 року «Чемпіонський урок ки-
янина» проводився в шкільних таборах на базі шкіл № 1, 
24, 169, 28, 199, 41, 61 Шевченківського району. Розпо-
чиналися уроки переглядом фільму «Молитва за гетьма-
на Мазепу», у якому знімалися Чиж Ю. І. зі своїми учнями, 

майстрами спорту з фехтування. По закінченні перегляду 
фільму, лунав гімн «Чемпіонського уроку киянина», який 
написала учениця 6 класу Києво-Могилянського коледжу 
Ткачук Ганна. В кінці уроку діти та вчителі мали можливість 
поставити питання до легендарного чемпіона, який усім 
дітям вручив власну книгу «Моє життя фехтування» з авто-
графом. Після закінчення «Чемпіонського уроку Киянина» 
були розіграні призи та вручені подарунки дітям та вчите-
лям, кожен присутній отримав листівку з автографом.

Також «Чемпіонський урок киянина» проводився в табо-
рі «Артек-Київ», який був розташований в Пущі-Озерній. На 
першій зміні були присутні 350 дітей з різних куточків Украї-
ни. Після проведення уроку Юрія Івановича посвятили в по-
чесні члени табору. З багатьма робітниками табору налаго-
джено співпрацю; вони багато років займаються волонтер-
ською справою, кожен рік привозять Віфлеємський вогонь, 
а ми його зустрічаємо в Україні. Майже всі вони члени ска-
утівського руху України. Після проведення «Чемпіонського 
уроку Киянина» на першій зміні, нас було запрошено про-
вести його і на наступних змінах разом з Мариною Поро-
шенко, яка опікується табором «Артек-Київ».

Також «Чемпіонський урок Киянина» було проведено в 
резиденції колишнього Президента України «Межигір’я», 
де був організований табір «Єврокемп», школярі до якого 
привозилися автобусами, наданими Київським міським 
головою Віталієм Кличком. А в самому «Межигір’ї» був 
розташований наметовий табір з триразовим харчуван-
ням, де діти мали доступ до багатьох спортивних споруд 
та інвентарю. Захід проведено за участю Марії Іванівни 
Савченко — матері Героя України Надії Савченко. Діти з 
задоволенням слухали та задавали питання Чижу Ю. І. та 
Марії Іванівні. В кінці уроку Чиж Ю.І. вручив власну книгу 
«Моє життя — фехтування» з автографом дітям, табору та 
Марії Іванівні Савченко.

«Чемпіонський урок Киянина» також проведено у та-
борах «Джерело» та «Азовець», «Американській школі», 
«Французькій школі», в таборах міст Буча, Ірпінь, Ніжин, 
Вишгород, Біла Церква.

Станом на вересень 2016 року проведено 1452 «Чем-
піонських уроків Киянина».

Ми сподіваємося, що багато молоді, яка стала слуха-
чами уроків, буде достойними громадянами нашої держа-
ви — України!

ОСН «Комітет мікрорайону «Лук’янівський»
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ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ території, на яку ПОШИРЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСН

ПАРТНЕРСТВО ТА ДІАЛОГ

1

2

ОСНи створюються жителями на територіях, які умовно можна поділити на міські, сільські (селищні), гірські, 
прикордонні. Також до особливостей територій слід віднести людський ресурс, наприклад, компактне проживання 
жителів певної національності, а у зв’язку з останніми подіями в Україні — вимушених переселенців, біженців.

Відповідно до особливостей території, на яку поширює свою дію ОСН, можливо:

Вирішувати проблеми, питання інституційного характеру у населених пунктах, де немає місцевих рад та з 
огляду на особливості цих населених пунктів.

Розробляти, реалізовувати різного роду програми, проекти, наприклад, щодо захисту навколишнього 
середовища, розвитку зеленого туризму, культури, зайнятості населення, вирішення проблем із тран-
спортним сполученням тощо.

Організовувати та надавати допомогу, представляти інтереси, захищати права вимушених переселенців, 
біженців та інших категорій соціально незахищених осіб. 

Для ефективного вирішення питань місцевого значення ОСН повинні вести діалог, налагоджувати партнерські від-
носини із іншими особами. Наприклад:

Місцевими органами державної виконавчої влади з питань реалізації програм соціального, економіч-
ного, культурного розвитку.

Місцевими радами з питань надання делегованих повноважень та фінансування із місцевого бюджету.

Міжнародними урядовими та неурядовими організаціями з питань обміну досвідом, залучення фі-
нансування, у межах дозволених законодавством України.

Господарюючими суб’єктами з питань покращення благоустрою прибудинкових територій, парків, 
скверів, вулиць тощо.

Асоціаціями, об'єднаннями ОСН, а також громадськими об'єднаннями з питань обміну досвідом, кон-
сультацій, співпраці тощо.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ3
ОСНи є неприбутковими організаціями. Однак, вони мають право на отримання ресурсів ддя забезпечення своєї 

діяльності та здійснення суспільно-корисної роботи. Кошти та матеріальні ресурси ОСНи можуть отримувати від:

Бюджету місцевої ради для здійснення ОСНами наданих повноважень, отримання ресурсів на основі 
програм сприяння розвитку ОСНів, ресурси отриманні внаслідок реалізації проектних пропозицій за під-
тримки місцевих рад тощо.

Обласних та районних бюджетів внаслідок реалізації проектних пропозицій.

Добровільних внесків, пожертвувань фізичних та юридичних осіб.

Управління майном, переданого на баланс ОСНу.

Доходів від здійснення господарської діяльності юридичних осіб, що створені ОСНом чи передані на 
його баланс.

Реалізації проектних пропозицій за підтримки українських та міжнародних організацій.
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ЗАЛУЧЕННЯ ЖИТЕЛІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

КОМУНІКАЦІЯ

ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ПУБЛІЧНІСТЬ

4

6

7

5

ОСНи повинні активізовувати процеси залучення жителів до спільного вирішення питань місцевого значення. ОСН 
як найнижча ланка системи місцевого самоврядування може виступати своєрідним посередником між місцевими 
органами влади та людьми. Наприклад, це можна зробити шляхом:

Використання механізмів місцевої демократії. Відповідно до законодавства, підзаконних та локаль-
них нормативно-правових актів, ОСНи мають право ініціювати проведення громадських слухань, загаль-
них зборів громадян за місцем проживання, консультацій з громадськістю. Відтак, жителі матимуть змогу 
висловити свої думки, пропозиції щодо вирішення питань місцевого значення. Особливо це актуально у 
сфері прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування.

Організації та проведення із залученням жителів до різних заходів (акцій, флеш-мобів, демонстра-
цій) у сфері освіти, культури, охорони навколишнього середовища, благоустрою, соціального захисту 
тощо. Це допомагатиме привернути увагу інших осіб (посадовців, депутатів, ЗМІ) та сприятиме у вирі-
шенні важливих питань, проблем місцевого значення.

Комунікаційна діяльність має важливе значення у сфері діяльності ОСН. Належним чином організований процес 
комунікації із мешканцями, громадськими об’єднаннями, господарюючими суб’єктами, органами влади та місцевого 
самоврядування сприяє обміну інформацією, допомагає приймати ефективні рішення. Наприклад, ОСН може здійс-
нювати таку комунікаційну діяльність:

Усна комунікація. Відповідно до сфер діяльності ОСН, сюди можна віднести: прийом жителів керівником 
ОСНу; зустрічі представників ОСНу із посадовими особами місцевих органів влади, організацій, підприємств; 
організація та участь ОСН у публічних заходах; звернення ОСН на телефонні «гарячі лінії» органів влади тощо.

Письмова комунікація. Для отримання чи поширення точної та об’ємної інформації ОСН може надси-
лати до органів влади звернення (зауваження, скарги, пропозиції); запити на інформацію; запити на про-
ведення громадської експертизи. Також ОСН може видавати жителям довідки за місцем проживання, 
роботи, навчання; подавати грантові заявки, пропозиції; випускати газети, буклети, брошури тощо.

Візуальна комунікація. Для кращого розуміння інформації, яку бажає передати ОСН, він може викорис-
товувати плакати, флаєри, інфографіку, презентації, відеоролики тощо.

Для того, щоб ОСН став повноправним учасником будь-яких правовідносин, він має бути право-
суб’єктивним. Правосуб’єктність ОСНу складається із наступних елементів:

Правоздатність та дієздатність ОСНу виникає з моменту його легалізації: повідомлення про заснуван-
ня або реєстрацію як юридичної особи. ОСН отримує вказані законом «Про органи самоорганізації насе-
лення» повноваження, а також інші передбачені законодавством права та обов’язки. Їх обсяг залежить від 
способу легалізації. Так, ОСНи, які зареєстровані як юридичні особи, мають більше повноважень, прав та 
обов'язків, ніж ті, що легалізовані шляхом повідомлення про заснування. ОСНи можуть бути учасниками 
різних правовідносин, наприклад, адміністративних, фінансових, господарських, цивільних, земельних.

ОСН мають ознаки органів публічної влади. У законі «Про органи самоорганізації населення» вони наділені не 
правами і обов'язками, як звичайні особи, а повноваженнями.

Діяльність ОСНів як публічних осіб можна описати наступним чином:

Виконання власних та делегованих повноважень (діяльність, що може породжувати правові наслід-
ки). Наприклад, ОСНи можуть брати участь у локальному нормотворенні, представництві інтересів меш-
канців на рівні із депутатами місцевих рад, здійснювати контрольну функцію у сфері ЖКП, сприяти іншим 
органам у виконанні їх повноважень тощо.

Організаційна діяльність. ОСНи можуть бути організаторами, співорганізаторами, учасниками публіч-
них заходів, що відносяться до сфер діяльності ОСНів (наприклад, круглих столів, конференцій, прес-
конференцій, флеш-мобів, акцій, демонстрацій).

Інформаційна діяльність. ОСНи чи їх об’єднання (асоціації) за наявності матеріальних ресурсів можуть 
створити власні веб-сайти, випускати друковані видання, вести сторінку у соціальних мережах, де пові-
домлятимуть про важливі місцеві події, звітувати про виконану роботу тощо.
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ЗАХИСТ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
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Деліктоздатність ОСНу — це здатність нести відповідальність за свою діяльність. Незнання законів не 
звільняє від відповідальності. Наприклад, ОСН може нести цивільно-правову, фінансову відповідальність. До 
кримінальної відповідальності може бути притягнута лише фізична особа, наприклад, голова ОСН внаслідок 
вчинення кримінально-караного діяння, що пов’язане із перебування цієї особи на посаді голови ОСН.

ОСНи мають право захищати свої і жителів права та інтереси. Відповідно до чинного законодавства України, 
до механізмів захисту, які можуть використовувати ОСНи, можна віднести:

Вирішення спору у порядку розгляду його третейським судом (третейський суд може розглядати лише 
цивільні та господарські спори).

Адміністративне оскарження порушених прав до органів держаної влади, місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (уповноважений розглядає 
звернення щодо відносин, які виникають між заявником та органами державної влади, органами місце-
вого самоврядування та їхніми посадовими і службовими особами).

Судовий захист у порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського судочинства.

Міжнародний захист (наприклад, звернення до Європейського суду з прав людини).

НАВЧАННЯ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ

ЗВІТУВАННЯ

9

10

Навчання є важливим елементом, який впливає на ефективну діяльність ОСНу. Обмін досвідом — це важ-
ливий аспект розвитку, вдосконалення ОСНів.

Під час вибору навчання для представників ОСНів потрібно враховувати їхню вікову категорію, дос-
від, освіту. На сьогодні існують різні навчання (програми), наприклад, лекції, семінари, тренінги, школи, 
work-shop тощо. Навчання можна проводити з тематик розвитку лідерських, управлінських, комуніка-
ційних навичок; засвоєння методів попередження та виходу із конфліктних ситуацій, ведення перегово-
рів; правових тематик тощо. Інформацію про проведення таких безкоштовних навчань можна знайти на 
Інтернет-сайтах «Самоорганізація в громаді», «Відродження», «ГУРТ», «Громадський простір» та ін.

Обмін досвідом, що отриманий ОСНом, може відбуватися із різними особами (ОСНами, громад-
ськими об’єднаннями, органами публічної влади) та різними способами (повідомлення у ЗМІ; власних 
Інтернет-ресурсах та друкованих виданнях; публічних, навчальних заходах). Важливо обмінюватися як 
позитивним, так і негативним досвідом.

Звіт — це повідомлення (інформація) про виконану роботу за певний проміжок часу. ОСН, щоб показати резуль-
тати своєї діяльності, може використовувати різні види звітів, наприклад:

ОСН, які зареєстровані як юридичні особи, мають подавати податкові звіти, вести відповідну бухгалтерію.

За змістовною частиною звіт про діяльність ОСН може бути побудований як текстовий, цифро-
вий, візуальний. Такі звіти можна формувати як разом, так і окремо.

За часовим проміжком звіт про діяльність ОСН може формуватися як річний, квартальний, одно-
разовий. На практиці ОСНи складають річні звіти. Одноразові звіти ОСНам варто готувати після виконан-
ня важливої роботи, наприклад, після проведення робіт із благоустрою, надання допомоги соціально-не-
захищеним верствам населення.

Звіт про діяльність ОСНу (за необхідності) може бути представлений усно, наприклад, за допо-
могою презентації, що доповнюватиме його змістовну частину. Під час усного звіту можна обговорити 
важливі моменти, проблеми із представниками місцевої влади, громади.
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Організації громадянського суспільства столиці 
шукають нові форми співпраці та комунікації, обмі-
нюються досвідом роботи.

Так, у червні на базі Голосіївської районної в місті Ки-
єві державної адміністрації з ініціативи Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) відбувся «круглий стіл» за участю представників 
ОСНів міста Києва, громадських організацій, благо-
дійних фондів, керівництва та членів Громадської ради 
при Київській міській державній адміністрації.

Діяльність ОСНівського руху презентували ке-
рівник ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець» 
В’ячеслав Гайдай (Дніпровський район), перший 
заступник керівника ОСН «Комітет мікрорайону 
«Лаврський» Станіслав Маляр (Печерський район), 
керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Дачі Караває-
ві» Олена Папуша (Солом'янський район).

Всі три виступи були структуровані по-різному 
з неординарними методами роботи та підходами 
до самоорганізації населення, адже ОСН «Комі-
тет мікрорайону «Дніпровець» активно працює на 
околиці лівого берегу Києва, а ОСН «Комітет мі-
крорайону «Лаврський» — у центрі столиці, Олена 
Папуша ж очолює комітет мікрорайону в приват-
ному секторі. Виступи були в формі презентацій 
зі власними схемами організаційної побудови ді-
яльності ОСН, численними фотоматеріалами, тому 
викликали жваву зацікавленість не тільки в пред-
ставників громадських організацій, а й у колег — 
ОСНівців.

Мета заходу — ознайомлення представників 
різних організацій громадянського суспільства з 
напрямками діяльності для координації можливої 
спільної діяльності, налагодження постійної комуні-
кації була досягнута.

ÎÁÌIÍ ÄÎÑÂIÄÎÌ
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ВІСНИКАКТУАЛЬНО

ÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÄÎÑÂIÄ ÌIÑÖÅÂÎÃÎ 
ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß
Вже два роки поспіль Фонд TERRA HUMANA 

(Польща) у співпраці з українськими партнерами — 
Товариством Лева та Центром розвитку громад 
«Перспектива» впроваджують проект «Децентралі-
зація на практиці. Польський досвід місцевого са-
моврядування та нових рішень в Україні».

В рамках проекту було проведено 30 одноден-
них семінарів — навчальних майстерень у східних, 
південних та центральних областях України. Під час 
вказаних заходів розглядалися актуальні та вкрай 
важливі питання адміністративної реформи в Укра-
їні. Польські експерти ділилися аналогічним до-
свідом своїх країн. Крім того, наприкінці 2015 року 
було проведено конференцію, а також видано дві 
публікації для допомоги місцевим громадам щодо 
втілення процесу децентралізації.

Наступним кроком реалізації проекту планувало-
ся проведення двох одноденних семінарів у Києві. 
Польські організатори розробили програму семіна-
рів, запросили авторитетних експертів з Варшави, 
цілковито взявши на себе усі матеріальні витрати з 
проведення заходів.

Питання, що розглядалися під час роботи укра-
їнських та польських колег 09 вересня 2016 року в 
м. Києві:

— Мета реформи децентралізації в Польщі. Фор-
мування муніципальних утворень і їхніх прав;

— Принципи реформи органів місцевого само-
врядування в Польщі;

— Децентралізація та адміністративна реформа в 
містах Польщі на прикладі Варшави (влада в місті, ор-
ганізаційна структура, статути, положення, бюджет);

— Регулювання системи місцевого самовряду-
вання польської столиці — законодавчо-правові 
основи устрою Варшави, модель, поточний і попе-
редній досвід;

— Досвід децентралізації влади в Польщі та її 
вплив на розвиток міст і регіонів (практичні прикла-
ди Польщі);

— Участь місцевих громад у формуванні держав-
них рішень.

У заході, окрім державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування столиці, взяли 
участь представники ОСНів Деснянського, Дніпров-
ського, Печерського, Подільського, Солом’янського 
районів. Надаємо короткий фоторепортаж із вказа-
ного заходу.
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ВІСНИК НА ЗАМІТКУ КЕРІВНИКУ 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.09.2016 № 865

Про затвердження Положення
про громадський бюджет (бюджет участі)
міста Києва на 2016 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 
столицю України — місто-герой Київ», рішення Київської 
міської ради від 22 грудня 2015 р. №61/61 «Про бюджет 
міста Києва на 2016 рік» з метою активізації місцевих ініці-
атив жителів м. Києва щодо участі у бюджетному процесі:

1. Затвердити Положення про громадський бюджет 
(бюджет участі) міста Києва на 2016 рік, що додається.

2. Затвердити параметри громадського бюджету (бю-
джету участі) міста Києва, що додаються.

3. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
при складанні проекту бюджету міста Києва на 2017 рік пе-
редбачити реалізацію проектів-переможців в рамках гро-
мадського бюджету (бюджету участі) міста Києва.

4. Головам районних в місті Києві державних адміністра-
цій у тижневий термін з дня прийняття цього розпорядження:

4.1. затвердити склад Комісій з питань громадського 
бюджету (бюджету участі) міста Києва, визначити їх міс-
цезнаходження;

4.2. затвердити місцезнаходження пунктів супроводу 
громадського бюджету (бюджету участі) міста Києва та 
графік їх роботи;

4.3. забезпечити інформування громадськості з ви-
щевказаних питань.

5. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) забезпечити висвітлення реалізації гро-
мадського бюджету (бюджету участі) міста Києва у кому-
нальних засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження по-
класти на заступників голови Київської міської державної 
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова В. Кличко

Ùî òàêå áþäæåò ó÷àñòi
Інформування киян про переваги Бюджету участі

7 липня В’ячеслав Зубенко, генеральний директор Інституту бюджету та соціально-економічних до-
сліджень, який виконує проект USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впроваджен-
ня», в ефірі державної радіостанції «Голос Києва» розказав про запровадження Бюджету участі в укра-
їнських містах та про його переваги для мешканців. Зокрема, Бюджет участі надає громадянам доступ 
до міського бюджету шляхом подання їх власних проектів, спрямованих на покращення умов життя у 
місті, а також шляхом вибору таких проектів в рамках процедури відкритого голосування. Проекти, що 
отримали найбільшу підтримку мешканців, будуть реалізовані за рахунок коштів міського бюджету.

Проект ЗМФІ-ІІ відповідає за розробку електронної системи подання проектів і буде забезпечува-
ти автоматизацію цього процесу на всіх його етапах. Це інтерв’ю стало результатом роботи круглого 
столу з питань реалізації Бюджету участі у Києві, проведеного спільно Київською державною міською 
адміністрацією і Проектом ЗМФІ-ІІ, який започаткував промо кампанію для інформування громад-
ськості про Бюджет участі.
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ВІСНИКНА ЗАМІТКУ БУХГАЛТЕРУ 

ВИТЯГ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2016 рік
 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 5, ст.54)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1063-VIII від 31.03.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.189 
№ 1360-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 24, ст.489 
№ 1384-VIII від 19.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.518 
№ 1441-VIII від 07.07.2016 
№ 1456-VIII від 12.07.2016 
№ 1464-VIII від 14.07.2016}
{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду 
№ 5-рп/2016 від 08.07.2016}

Стаття 8. Установити у 2016 році мінімальну заробітну плату:
 у місячному розмірі: з 1 січня — 1378 гривень, з 1 травня — 1450 гривень, з 1 грудня — 1600 гривень;

ВИТЯГ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 2001 р. № 332

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, 

придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами 
та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

Сума, гривень за одиницю
Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 
маніпулятор «миша»), ноутбук 13000
Меблі для обладнання робочих місць працівників:

• стіл письмовий 800
• крісло офісне 800
• стілець 300
• шафа для одягу 1200
• шафа для паперів 1100
• сейф 2000
• стіл для комп’ютера 800

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 5000

 Примітка.
Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних лег-
кових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей 
(предметів)».

{Граничні суми витрат із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1410 від 24.09.2002, Ука-
зом Президента № 909/2002 від 08.10.2002, Постановами КМ № 1976 від 25.12.2002, № 802 від 
02.06.2003, № 702 від 20.05.2006, № 853 від 20.06.2007, № 29 від 30.01.2008, № 438 від 26.06.2015, 
№ 102 від 04.02.2016}
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ВІСНИК МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ßÊ ÍÅ ÂÒÐÀÒÈÒÈ ÑÒÀÒÓÑ 
ÍÅÏÐÈÁÓÒÊÎÂÎÑÒI 
Ç 1 ÑI×Íß 2017 ÐÎÊÓ?

РЕКОМЕНДУЄМО ОСН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ВНЕСТИ НАСТУП-
НІ ЗМІНИ ДО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ:

ОСН (назва) є неприбутковим підприємством, установою чи організацією (надалі — неприбуткова орга-
нізація), що одночасно відповідає таким вимогам:

1. утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 
неприбуткової організації;

2. установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх ча-
стин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої пра-
ці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 
ними осіб;

3. установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим ор-
ганізаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної 
особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

4. внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5. доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та на-
прямів діяльності, визначених її установчими документами.

РИЗИК:
З 1 січня 2017 року УСІ неприбуткові організації, статути яких не відповідають пп. 133.4 По-
даткового кодексу України, можуть втратити статус неприбутковості та почати платити по-
даток на прибуток.

ПІДСТАВА:
Нова редакція Податкового кодексу України в частині статуту неприбутковості зобов’язує 
УСІ неприбуткові організації привести свої статути у відповідність до пп.133.4 Податкового 
кодексу України (пп. 34 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України).

ЩО МАЄ З’ЯВИТИСЯ У СТАТУТІ ДО 1 СІЧНЯ 2017:

Для збереження статусу неприбутковості статут має містити такі норми:

1. Заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їхньої частини серед засновників (учас-
ників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

2. Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараху-
вання до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення);

3. Використання доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування ви-
датків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напря-
мів діяльності, визначених її установчими документами.
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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 

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 «Вулиця Хрещатик, 27» у Печерському районі м. Києва 
(№ 568/568 від 07.07.2016 р.)

2. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця Урлівська, 36-А» у Дарницькому районі м. Києва 
(№ 569/569 від 07.07.2016 р.)

3. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будин-
ковий комітет «Провулок Виноградний, 1/11» у Печерському районі м. Києва 
(№ 570/570 від 07.07.2016 р.)

4. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будин-
ковий комітет «Вулиця Володимирська, 65» у Голосіївському районі м. Києва 
(№ 865/865 від 28.07.2016 р.)

5. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця Смоленська, 3-а» у Солом'янському районі м. Києва 
(№ 12/1016 від 15.09.2016 р.)

6. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населен-
ня «Квартальний комітет «Перемога» у Святошинському районі м. Києва 
(№ 6/1010 від 15.09.2016 р.)

7. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця Велика Васильківська, 6» у Шевченківському районі 
м. Києва (№ 10/1014 від 15.09.2016 р.)

8. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будин-
ковий комітет «Вулиця Євгена Харченка, 25» у Дарницькому районі м. Києва 
(№ 11/1015 від 15.09.2016 р.)

9. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «ДАНКО-4» у Дарницькому районі м. Києва (№ 7/1011 від 
15.09.2016 р.)

10. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
«Вуличний комітет «Провулок Черешневий» у Голосіївському районі м. Києва 
(№ 5/1009 від 15.09.2016 р.)

11. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «ДАНКО-3» у Дарницькому районі м. Києва (№ 8/1012 
від 15.09.2016 р.)

12. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Вулиця Бажова, 4» у Дніпровському районі м. Києва 
(№ 9/1013 від 15.09.2016 р.)

13. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Кловський узвіз, 20» у Печерському районі м. Києва 
(№ 13/1017 від 15.09.2016 р.)




