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Профiльний Комiтет Верховної Ради України 
пiдтримав громадськi законопроекти щодо 
самоорганiзацiї населення!
(c. 3)
Рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2015 
року № 121/2024 «Про затвердження Порядку 
внесення місцевої ініціативи в місті Київ»
(c. 5)
Рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2015 
року № 103/2006 «Про затвердження Положення 
про порядок подання та розгляду електронних 
петицій»
(c. 8)

«Реалізація заходів міського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого  
самоврядування 10–24 стр»
ОСН «Комiтет мiкрорайону «Днiпровець» 
з турботою про дiтей ДВРЗ (реалiзацiя  
проекту в рамках мiського конкурсу)
(c. 10)
Жити по-новому! З новими лавами й квiтучими 
клумбами у дворi будинку
(c. 11)
Ніхто крIм нас!
(c. 12)
Орган самоорганiзацiї населення Квартальний 
комiтет «Авiатор». «Проект реконструкцiї та  
озеленення частини вулицi Василя Степанченка 
у Святошинському районi мiста Київ»
(c. 13)
Успiшний досвiд «ОСН «Сирець-1»:  
як облаштувати занедбаний парк
(c. 14)
Безпечне подвiр’я шляхом заходiв з благоустрою 
(c. 15)
Комiтет мiкрорайону «Лук’янiвський».  
«Облаштування дитячого спортивно-iгрового 
майданчику по вул. Дегтярiвська, 28»
(c. 16)
Благоустрiй у Подiльському районi
(c. 17)
Впорядкування алеї
(c. 18)
Приватнiй забудовi — особливу увагу!
(c. 19)
Прибудинковим територiям — захист мешканцiв
(c. 20)
Зробили свiй двiр затишнiшим!
(c. 21)
Улюблений сквер мешканцiв облаштовано  
сучасним тренажерним комплексом
(c. 22)
Облаштування та благоустрiй шкiльного подвiр’я 
на Печерську
(c. 23)
Фоторепортаж реалiзованих проектiв ОСН
(c. 24)
Закон України «Про відкритість використання 
публічних коштів»
(c. 25)
Рiзниця мiж органами самоорганiзацiї населен-
ня, ОСББ та громадськими органiзацiями
(c. 27)



Cекретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Сирець-1»  

Шевченківського району —

Гончарук  
Наталія Іванівна 

(60 років)

Керівник ОСН «Комітет 
мікрорайону «Рідна оселя» 
Солом'янського району — 

Григоренко  
Олена Григорівна 

(60 років)

Cекретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Контакт»  

Деснянського району — 

Кононюк  
Тетяна Олегівна 

(45 років)

Керівник ОСН «Комітет  
мікрорайону «Деміївка»  
Голосіївського району — 

Ярова  
Леся Іванівна  

(45 років)

Cекретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Дніпровець» 
 Дніпровського району —

Коваленко  
Оксана Володимирівна  

(35 років)

Cекретар ОСН «Комітет 
 мікрорайону «Лук'янівський»  
Шевченківського району  — 

Тригуб  
Маргарита Володимирівна  

(65 років)

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

Мова видання: українська.

Вид видання за цільовим призначенням:

довідкове, інформаційне.

Періодичність: 1 раз на квартал.

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

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

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

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

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

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

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

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

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію друкованого засобу  

масової інформації

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
«ВІСНИКА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»:

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

Наші ювіляри!
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Профiльний Комiтет Верховно¿ Ради Укра¿ни 
пiдтримав громадськi законопроекти щодо 
самоорганiзацi¿ населення!

Комітет Верховної Ради України з питань дер-
жавного будівництва, регіональної політики та міс-
цевого самоврядування на засіданні 11 листопада  
2015 року підтримав громадські законопроек-
ти щодо самоорганізації населення (№ 2466 та  
2467).

Нагадаємо, що законопроекти «Про органи са-
моорганізації населення» (№ 2466) та «Про загальні 
збори (конференції) членів територіальної грома-
ди за місцем проживання» (№ 2467), розроблені 
Асоціацією сприяння самоорганізації населення, 
були подані до ВРУ в березні 2015 р. за підписами  
17 народних депутатів.

Законопроекти протягом років активно просу-
ваються громадськістю, на їхню підтримку Комі-
тет отримав сотні листів та підписів від громадських 
організацій та активістів з усієї України.

На попередньому розгляді в профільному підкомі-
теті законопроекти представили їх розробники — ди-
ректор Програмної ініціативи Міжнародного фронду 
«Відродження» Олексій Орловський та голова Асоці-
ації Андрій Крупник. Потім відбулося розширене за-
сідання Комітету, в якому також узяли участь голова 
Правління Асоціації Тетяна Кіріллова та експерт Асо-
ціації з правових питань Тетяна Яцків.

Розгляд цих законопроектів давно назрів.  
Чинний Закон «Про органи самоорганізації насе-
лення» за 14 років застосування показав свою недо-
сконалість і потребує модернізації. Загальні збори 
сьогодні взагалі регулюються не законом, а Поста-
новою Верховної Ради 1993 року, яка також безна-
дійно застаріла.

На запити комітету надійшло чимало відгуків від 
профільних організацій та установ. Практично без 
зауважень законопроекти підтримав Комітет ВРУ 
з питань правової політики та правосуддя, а також 
Асоціація сільських та селищних рад України. Певні 
зауваження висловили Асоціація міст України, голо-
вним чином, у сфері повноважень ОСНів та їхнього 
статусу як представницького органу.

Але усі рецензенти одностайно висловились 
щодо необхідності приймати ці законопроекти.

Чому необхідно терміново прийняти  
законопроекти щодо самоорганізації  

населення (№ 2466 та № 2467) — інфографіка

В Асоціації сприяння самоорганізації населення 
розробили інфографіку, яка пояснює, чому Верхов-
ній Раді необхідно терміново прийняти законо-
проекти щодо самоорганізації населення (№ 2466 
та № 2467). 

Державні реформатори запевняють українців, 
що в результаті децентралізації повноважень у міс-
цевого самоврядування стане більше. Уникнути при 
цьому «феодалізації» можна тільки через налаго-
джену систему впливу самих жителів на органи вла-
ди та розвитку громади.

Цей вплив, зокрема, відбувається через загаль-
ні збори або конференції мешканців, а також ор-
гани самоорганізації населення (ОСНи), які і сьо-
годні дбають, щоб життя в громаді було гідним, 
комфортним, безпечним та згуртовують для цього  
людей.

Але чинне законодавство поки що не дає тися-
чам ОСНам ефективно працювати, а мешканцям — 
спільно та легітимно вирішувати важливі питання на 
зборах.

Розроблені законопроекти мають подолати цю 
проблему і на думку експертів Асоціації допоможуть 
спільним зусиллям влади, мешканців та інститутів 
громадянського суспільства зробити громади дієз-
датними.

АКТУАЛьНО
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За словами олексія орловського:
Новий закон має спростити процедуру створення та ліквідації ОСНу. А сподівання на те, що  

процедури загальних зборів та діяльності ОСНів будуть чітко і демократично прописані в статутах  
територіальних громад не мають підстав. Адже за 18 років існування чинного Закону «Про місцеве  
самоврядування в Україні» менше 20% громад ухвалили свої статути. А ті, що вже ухвалені, часто 
дуже далекі від досконалості.

В чинній постанові про загальні збори містяться вкрай застарілі норми. Тим більше, Закон «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 містить вимогу, що загальні збори мають регулюватися саме 
законом і статутом.

Застосовані в законопроектах терміни «мікрогромада», «питання місцевого значення» та деякі 
інші можуть бути уточнені у процесі підготовки законопроектів до другого читання.
андрій крупник:

Реформа місцевого самоврядування пробуксовує, в тому числі, через відсутність у мешкан-
ців громад, що об’єднуються, впевненості у тому, що вони зможуть якось впливати на стан справ в 
об’єднаній громаді. За наявності дієвих ОСНів підстав для цих побоювань не було б.

На засіданні Комітету певні зауваження щодо законопроектів висловили народні депутати — члени 
комітету. Так, Микола Федорук вважає, що ОСНи мають створюватись на дозвільній, а не на повідо-
мній основі, як це передбачено у законопроекті про ОСНи. Тобто, дозвіл на утворення має давати їм 
місцева рада і вона же має наділяти їх повноваженнями.

Любомир Зубач категорично заперечував проти прийняття законопроекту про загальні збори, 
вважаючи, що регулювання процедур їхньої підготовки і проведення слід робити виключно на основі 
статутів територіальних громад.

Олександр Дехтярчук висловив сумнів стосовно наділення ОСНів значним обсягом повноважень, 
що дасть їм можливість конкурувати з органами місцевого самоврядування.

Разом із тим, усі члени комітету одноголосно підтримали винесення на перше читання на пле-
нарне засідання ВРУ законопроекту «Про органи самоорганізації населення» і більшістю голосів  
підтримали аналогічне рішення стосовно законопроекту «Про загальні збори (конференції) членів  
територіальних громад за місцем проживання» (утримався Л. Зубач).

Доповідачем обох законопроектів призначено керівника підкомітету Олену Бойко.

АКТУАЛьНО
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VII скликання

РІШЕННЯ
від 8 жовтня 2015 року N 121/2024

Про затвердження Порядку внесення  
місцевої ініціативи в місті Київ

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  
Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від  
28 березня 2002 року N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02 люто-
го 2005 року N 14/5, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок внесення місцевої ініціативи в місті Києві згідно з додатком 1.
2. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради «Хрещатик».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцево-

го самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.
 
Київський міський голова В. Кличко

Рішення для розвитку громадянського суспільства
(коментар Директора Департаменту суспільних комунікацій М. Хонди)

Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» вже 20 років.

За цим документом громада 
здатна впливати на рішення депута-
тів. Та як це зробити? Дієвого меха-
нізму не було. Тепер кияни можуть 
зібрати 1000 підписів, і цього до-
статньо, щоб міська рада розгляну-
ла порушене питання на черговому 
пленарному засіданні.

— Як це буде відбуватися на 
практиці? 

Якщо у громади є ініціатива або 
проблема (у межах повноважень 
місцевого самоврядування), ство-
рюється ініціативна група мікрора-

йону (району чи вулиці) з не менш ніж 
п’яти осіб. Ця група збирає підписи 
1000 жителів і подає пропозицію до 
Київради. До речі, зазначений доку-
мент містить форму підписного лис-
та, що спрощує оформлення ініціа-
тиви. Київрада не лише повинна взя-
ти його на розгляд, а й запросити на 
пленарне засідання членів ініціатив-
ної групи, щоб вони висловили свою 
позицію. Такого механізму в нас досі 
не було. Над цим документом трива-
лий час працювали експерти, його 
підтримали депутати майже всіх 
фракцій. Фахівці з питань місцевого 
самоврядування теж уважають це 
рішення дуже своєчасним і демокра-
тичним. А для громади це простий та 
ефективний спосіб реального впливу 
на політику ухвалення рішень. 

— Розкажіть, будь ласка, до-
кладніше про другий затверджений 
документ — «Порядок організації 
громадських слухань у місті Києві»? 

У нас завжди була проблема, 
яким чином проводити громадські 
слухання, особливо коли йшлося про 
незаконну забудову. Рішення «Про 
проведення громадських слухань» 
виписане таким чином, що грома-
да зможе, коли матиме таку потре-
бу, заслухати будь-якого керівника, 

депутата чи посадовця. Для цього 
достатньо підготувати пропозицію, 
зібрати підписи та подати до Київра-
ди. Якщо це загальноміська пробле-
ма, треба зібрати 500 підписів, якщо 
питання стосується конкретного ра-
йону — 300 підписів, якщо мікрора-
йону чи вулиці — 100. За результата-
ми слухань складається відповідний 
протокол, який передається про-
фільному органу для ухвалення рі-
шення. Міська влада повинна сприя-
ти проведенню таких слухань. 

— У чому новація й важливість 
цих документів? 

Вони дають громадянам змогу ви-
словлювати своє бачення розвитку 
міста та впливати на рішення місце-
вої влади. На місцевих виборах кия-
ни делегують своїх представників до 
виборчих органів, надають їм право 
представляти свої інтереси та ухвалю-
вати рішення. Але в людей не було чіт-
кого законного механізму для впливу 
на рішення влади після виборів. Тому 
вони йшли пікетувати мерію. Тепер у 
столиці фактично вперше прописано 
чітку процедуру внесення громадської 
ініціативи та проведення громадських 
слухань. Документи формувалися та-
ким чином, аби вони були максималь-
но простими для використання.

АКТУАЛьНО
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Додаток 1 
до рішення Київської міської ради 

08.10.2015 N 121/2024

Порядок внесення місцевої ініціативи в місті Київ
I. Загальні положення

1.1. Право членів територіальної громади на 
місцеву ініціативу.

Місцева ініціатива — одна з форм участі членів 
територіальної громади міста Києва (далі — чле-
нів громади) у місцевому самоврядуванні. Місце-
ва ініціатива оформлюється у вигляді письмово 
викладеної пропозиції про розгляд відповідного 
питання чи прийняття відповідного питання про-
ектом рішення з вирішення будь-яких питань, які 
віднесені до відання місцевого самоврядування, 
внесена в порядку, передбаченому цим Положен-
ням, для розгляду на сесії Київської міської ради, 
районними у місті Київ радами.

1.2. Предмет місцевої ініціативи.
Предметом місцевої ініціативи можуть бути 

будь-які питання, віднесені до відання місцевого 
самоврядування, та питання місцевого значення 
у місті Києві.

II. Внесення місцевої ініціативи
2.1. Ініціатори внесення місцевої ініціативи.
Ініціативна група — члени територіальної гро-

мади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд 
Київської міської ради, відповідної районної у міс-
ті Київ ради. До ініціативної групи повинно вхо-
дити не менше 5 осіб, які на законних підставах 
мешкають на території міста Київ, досягли 18 ро-
ків і мають право голосу на виборах.

Належність громадянина до відповідної тери-
торіальної громади та проживання його на відпо-
відній території визначається його зареєстрова-
ним місцем проживання.

Місцева ініціатива вноситься до Київської місь-
кої ради, районних у місті Київ рад.

2.2. Подання місцевої ініціативи.
Для внесення місцевої ініціативи на розгляд 

Київської міської ради подається письмова про-
позиція на ім’я заступника міського голови — се-
кретаря Київської міської ради. Для внесення міс-
цевої ініціативи на розгляд районної у місті Київ 
ради подається письмова пропозиція на ім’я го-
лови районної у місті Київ ради.

2.3. У пропозиції про внесення місцевої ініціа-
тиви обов’язково зазначаються:

• питання, яке необхідно вирішити в порядку 
внесення місцевої ініціативи;

• прізвища, імена і по батькові, адреси прожи-
вання та контакти членів ініціативної групи;

• прізвище, ім'я і по батькові, контакти уповно-
важеного представника ініціативної групи;

• підписні листи.
2.4. У разі необхідності заступник міського го-

лови — секретар Київської міської ради, відповід-

ний голова районної у місті Київ ради протягом 
десяти робочих днів з моменту реєстрації місце-
вої ініціативи організовує роботу щодо опрацю-
вання питання, внесеного на розгляд у порядку 
місцевої ініціативи.

2.5. У разі, якщо у пропозиції про внесення 
місцевої ініціативи не дотримані норми пункту 2.2 
цього Порядку, місцева ініціатива вважається не 
внесеною.

3. Збір підписів членів територіальної громади.
3.1. Для внесення місцевої ініціативи на роз-

гляд Київської міської ради ініціативній групі не-
обхідно зібрати 500 підписів членів територіаль-
ної громади, які на законних підставах мешкають 
на території міста Київ, досягли 18 років і мають 
право голосу на виборах.

Для внесення місцевої ініціативи на розгляд 
відповідної районної у місті Київ ради ініціативній 
групі необхідно зібрати 100 підписів членів терито-
ріальної громади, які на законних підставах меш-
кають на території відповідного району міста Київ, 
досягли 18 років, мають право голосу на виборах.

3.2. Ініціативна група збирає підписи членів 
територіальної громади на підписних листах.

3.3. Підписні листи повинні містити такі дані:
• прізвище, ім’я та по батькові підписанта;
• дата та рік народження;
• місце реєстрації підписанта;
• особистий підпис.
3.4. Підписні листи заповнюються згідно з до-

датком до цього Порядку.
4. Реєстрація місцевої ініціативи.
4.1. З моменту отримання Київською міською 

радою, відповідною районною у місті Київ ра-
дою письмової пропозиції про внесення місцевої 
ініціа тиви, яка відповідає пункту 2.3 цього Поло-
ження, заступник міського голови — секретар Ки-
ївської міської ради, відповідний голова районної 
у місті Київ ради повинен забезпечити:

• протягом п’яти робочих днів реєстрацію 
письмової пропозиції про внесення місцевої ініці-
ативи у книзі реєстрації загальних зборів, місце-
вих ініціатив, громадських слухань;

• протягом одного робочого дня після реєстра-
ції письмової пропозиції інформування в письмо-
вій формі із зазначенням номеру реєстрації упо-
вноваженого представника ініціативної групи;

• протягом десяти робочих днів після реє-
страції письмової пропозиції розміщення повного 
тексту повідомлення про внесення місцевої ініці-
ативи, а також всіх додатків до нього, на єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Київ у 
розділі «Громадська участь», підрозділі «Місцеві 
ініціативи», з урахуванням вимог Закону України 
«Про захист персональних даних».

5. Книга реєстрації місцевих ініціатив, загаль-
них зборів, громадських слухань.

АКТУАЛьНО
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5.1. Київська міська рада, районні у місті Київ ради 
ведуть Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних 
зборів, громадських слухань, до якої заносяться:

• питання, що вносяться шляхом місцевої іні-
ціативи;

• список членів ініціативної групи з даними;
• рішення, прийняте з питання, внесеного в 

порядку місцевої ініціативи;
• адресати (органи і посадові особи), яким на-

правлено рішення з питання, внесеного в порядку 
місцевої ініціативи;

• інші дані.
6. Перевірка поданих документів.
6.1. Заступник міського голови — секретар Ки-

ївської міської ради, відповідний голова районної у 
місті Київ ради протягом десяти робочих днів з мо-
менту реєстрації письмової пропозиції про внесен-
ня місцевої ініціативи організовує роботу щодо пе-
ревірки поданих документів на відповідність вимо-
гам цього Порядку та приймає одне з таких рішень:

• передати місцеву ініціативу для підготовки до 
розгляду на найближчому пленарному засіданні 
Київської міської ради, районної у місті Київ ради;

• повернути пропозицію про внесення місцевої 
ініціативи з вмотивуванням причин повернення.

6.2. Місцева ініціатива не вноситься на засідан-
ня Київської міської ради, відповідної районної у 
місті Київ ради, про що повідомляється на Єдино-
му веб-порталі територіальної громади міста Київ 
у розділі «Громадська участь», підрозділі «Місцеві 
ініціативи», виключно у таких випадках:

• предмет місцевої ініціативи відноситься до 
відання органів державної влади або інших орга-
нів місцевого самоврядування;

• не дотримано вимог щодо оформлення 
письмової пропозиції, передбачених пунктом 2.2 
цього Положення;

• недостатня кількість підписів членів грома-
ди, передбачених пунктом 2.3 цього Положення.

III. Розгляд місцевої ініціативи
3.1. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду 

на пленарному засіданні Київської міської ради, 
районної у місті Київ ради.

Заступник міського голови — секретар Київ-
ської міської ради, голова відповідної районної у 
місті Київ ради організовує підготовку розгляду 
місцевої ініціативи на найближчому пленарному 
засіданні Київської міської ради, районної у місті 
Київ ради відповідно до вимог Регламенту Київ-
ської міської ради, районної у місті Київ ради, про 
що письмово повідомляє уповноваженого пред-
ставника ініціативної групи.

Заступник міського голови — секретар Київ-
ської міської ради, голова відповідної районної у 
місті Київ ради контролює включення поданого 
питання та проекту рішення до порядку денно-

го найближчого пленарного засідання Київської 
міської ради, районної у місті Київ ради.

Розгляд проекту рішення є першочерговим та 
відбувається за обов’язкової участі ініціативної 
групи з питань місцевої ініціативи. Члени ініціатив-
ної групи обов’язково запрошуються на засідання 
постійних комісій та беруть участь у всіх засідан-
нях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.

Про розгляд поданої місцевої ініціативи постій-
ними комісіями Київської міської ради, районних у 
місті Київ рад або розгляд на пленарному засіданні 
Київської міської ради, районної у місті Київ ради 
повідомляється територіальній громаді на Єдино-
му веб-порталі територіальної громади міста Київ 
у розділі «Громадська участь», підрозділі «Місцеві 
ініціативи» не менше ніж за три робочі дні до дня 
розгляду, а про результати розгляду не пізніше 
п’яти робочих днів з дня проведення засідань.

3.2. Розгляд місцевої ініціативи на найближчо-
му пленарному засіданні Київської міської ради, 
районної у місті Київ ради.

Місцева ініціатива, внесена на розгляд Київської 
міської ради, відповідної районної у місті Києві ради 
у встановленому порядку, підлягає обов’язковому 
та першочерговому розгляду на відкритому засі-
данні Київської міської ради, районної у місті Киє-
ві ради відповідно до вимог Регламенту Київської 
міської ради, районної у місті Київ ради.

Постійні комісії Київської міської ради, район-
ної у місті Київ ради проводять засідання, на яких 
розглядають проект рішення, поданий у порядку 
місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів 
ініціативної групи та складають висновки та реко-
мендації в межах своєї компетенції.

3.3. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії 
Київської міської ради, районної у місті Київ ради.

Представник ініціативної групи обов’язково 
бере участь у найближчому пленарному засіданні 
Київської міської ради, районної у місті Київ ради 
під час розгляду проекту рішення ради, поданого 
у порядку місцевої ініціативи.

Уповноважений представник ініціативної гру-
пи має право брати участь у засіданнях постійних 
комісій та пленарному засіданні Київської міської 
ради, районної у місті Київ ради у встановленому 
порядку. Присутні на засіданні члени ініціативної 
групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціа-
тиви у встановленому порядку.

3.4. Оприлюднення прийнятого рішення Київ-
ської міської ради, районної у місті Київ ради.

Ухвалене рішення Київської міської ради, ра-
йонної у місті Київ ради щодо розгляду пропо-
зицій у порядку місцевої ініціативи в п’ятиденний 
термін після його оприлюднення надсилається 
уповноваженому представнику ініціативної групи 
та оприлюднюється у засобах масової інформа-
ції, на Єдиному веб-порталі територіальної гро-
мади міста Київ у розділі «Громадська участь», 
підрозділі «Місцеві ініціативи».

Київський міський голова В. Кличко
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 8 жовтня 2015 року N 103/2006

Про затвердження Положення про порядок подання  
та розгляду електронних петицій

Відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», «Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007– 2015 роки», з метою розши-
рення можливостей реалізації права громадян на звернення до Київської міської ради, передбаченого 
Конституцією України, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної 
петиції, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій згідно з додатком.
2. Постійній комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики підготувати 

відповідні зміни до Регламенту Київської міської ради.
3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради «Хрещатик».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з 

питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради  

08.10.2015 N 103/2006

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання та розгляду електронних петицій

Загальні положення
1.1. Електронна петиція — це колективне 

звернення громадян до Київської міської ради че-
рез офіційний веб-сайт Київської міської ради або 
веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює 
збір підписів на підтримку електронної петиції.

1.2. Електронні петиції повинні стосуватись 
питань, які відносяться до повноважень та компе-
тенції Київської міської ради.

I. Створення електронної петиції
1.1. Для створення електронної петиції до Ки-

ївської міської ради ї автор (ініціатор) заповнює 
спеціальну форму на офіційному веб-сайті Ки-
ївської міської ради або веб-сайті громадського 
об’єднання, яке здійснює збір підписів на під-
тримку електронних петицій, та розміщує текст 
електронної петиції.

Автор нової електронної петиції має дотриму-
ватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

• авторизуватися на офіційному веб-сайті К 
иївської міської ради або веб-сайті громадсько-
го об’єднання, яке здійснює збір підписів на  
підтримку електронних петицій (через картку ки-
янина, або через електронний цифровий підпис, 
або безпосередньо на сайті);

• вказати заголовок петиції;
• викласти суть електронної петиції;
• уточнити прізвище, ім’я, по батькові (за 

умовчанням підставляються реєстраційні дані);
• вказати поштову адресу (для отримання 

письмової відповіді на петицію);
• надати фото або відео, яке ілюструватиме 

петицію (на розсуд автора).
1.2. Електронна петиція не може містити  

заклики до повалення конституційного ладу,  
порушення територіальної цілісності Украї-
ни, пропаганду війни, насильства, жорстокості,  
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної  

АКТУАЛьНО
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ворожнечі, заклики до вчинення терористичних 
актів, посягання на права і свободи людини.

1.3. Відповідальність за зміст електронної пе-
тиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

1.4. Електронна петиція оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Київської міської ради або 
на веб-сайті громадського об’єднання, яке здій-
снює збір підписів на підтримку електронних пе-
тицій, протягом двох робочих днів з дня надси-
лання ї автором (ініціатором).

1. 5. У разі невідповідності електронної пети-
ції встановленим вимогам оприлюднення такої 
петиції не здійснюється, про що повідомляється 
автору із зазначенням причин відмови, не пізніше 
строку, встановленого для оприлюднення.

1.6. Автор (ініціатор) електронної петиції, 
щодо оприлюднення якої отримано відмову, 
може виправити петицію і розмістити її повторно 
на офіційному веб-сайті Київської міської ради 
або сайті громадського об’єднання, яке здійснює 
збір підписів на підтримку електронних петицій.

II. Збір підписів
1.1. Дата оприлюднення електронної петиції 

на офіційному веб-сайті Київської міської ради 
або на веб-сайті громадського об’єднання є да-
тою початку збору підписів на її підтримку.

1.2. Форма підписання петиції передбачає ав-
торизацію одним з перелічених вище способів.

Якщо користувач не має акаунту на порталі та 
картки киянина, він здійснює спрощену реєстра-
цію, вказавши свої прізвище, ім’я, по батькові, 
e-mail і натискає кнопку «Підписати». Після цього 
він отримує лист на електронну пошту з пропози-
цією підтвердити свій голос.

1.3. На веб-сайті Київської міської ради або веб-
сайті громадського об’єднання, що здійснює збір 
підписів, обов’язково зазначаються дата початку 
збору підписів та інформація щодо загальної кількос-
ті та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

1.4. Електронна петиція, адресована Київській 
міській раді, розглядається за умови збору на її 
підтримку не менше як 10000 підписів громадян  
протягом не більше трьох місяців з дня оприлюд-
нення петиції.

1.5. Електронна петиція, яка в установлений 
строк не набрала необхідної кількості голосів на її під-
тримку, після завершення строку збору підписів на її 
підтримку розглядається як звернення громадян.

1.6. Електронна петиція, збір підписів на підтрим-
ку якої здійснювався через  веб-сайт громадського 
об’єднання і яка протягом установленого строку на-
брала необхідну кількість підписів на її підтримку, 
не пізніше наступного дня після набрання необхід-
ної кількості підписів надсилається громадським 
об’єднанням Київській міській раді із зазначенням 
інформації про дату початку збору підписів, дату на-
правлення електронної петиції, загальну кількість та 

перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи 
посилання на джерело такої інформації в мережі Ін-
тернет), строк збору підписів, назву та адресу елек-
тронної пошти громадського об’єднання.

III. Розгляд електронної петиції
1.1. Інформація про початок розгляду елек т-

рон ної петиції, яка в установлений строк набрала 
необхідну кількість підписів на її підтримку, опри-
люднюється на офіційному веб-сайті Київської 
міської ради не пізніш як через три робочі дні після 
набрання необхідної кількості підписів на підтрим-
ку петиції, а в разі отримання електронної петиції 
від громадського об’єднання — не пізніш як через 
два робочі дні після отримання такої петиції.

1.2. Київський міський голова невідкладно, але 
не пізніше ніж через три робочі дні після набрання 
необхідної кількості підписів на підтримку елек-
тронної петиції, направляє її на розгляд до постій-
ної комісії Київської міської ради, предметом віда-
ння якої є порушене автором петиції питання.

1.3. Постійна комісія не пізніше ніж через десять 
робочих днів після отримання електронної петиції 
розглядає електронну петицію на своєму засіданні.

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, 
запрошується автор електронної петиції, залучають-
ся фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) та інших державних органів.

За результатами розгляду електронної петиції 
постійна комісія надає висновок або рекоменда-
цію відповідно до компетенції, або готує проект 
рішення Київської міської ради.

1.4. Київський міський голова у разі отриман-
ня висновку або рекомендації від постійної комісії 
щодо електронної петиції, з метою вирішення пи-
тань порушених у петиції чи врахування поданих у 
ній пропозицій, видає доручення, розпорядження 
у межах своїх повноважень чи виступає суб’єктом 
подання проекту рішення Київської міської ради.

1.5. Розгляд електронної петиції, проекту рішення 
з питання, зазначеного в електронній петиції, здій-
снюється Київською міською радою першочергово 
на найближчому пленарному засіданні у порядку, ви-
значеному Регламентом Київської міської ради.

Висновок або рекомендація постійної комісії 
щодо електронної петиції, проект рішення з пи-
тання, зазначеного в електронній петиції, розгля-
дається Київською міською радою першочергово 
на найближчому пленарному засіданні у порядку, 
визначеному Регламентом Київської міської ради.

1.6. Інформація про результати розгляду елек-
тронної петиції надсилається автору електронної 
петиції на вказану під час реєстрації електронну 
адресу, а також оприлюднюється на офіційному  
веб-сайті Київської міської ради та веб-сайті гро-
мадського об’єднання, яке здійснювало збір під-
писів на підтримку електронних петицій.

Київський міський голова В. Кличко

АКТУАЛьНО
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ОСН «Комiтет мiкрорайону «Днiпровець»  
з турботою про дiтей ДВРЗ
(реалiзацiя проекту в рамках мiського конкурсу)

Дитячі вуличні майданчики — це цілий світ, де 
діти спілкуються, дружать, пізнають навколишній 
світ і набувають перший життєвий досвід. Це запо-
рука розумового, фізичного розвитку, спроможність 
до активних ігор, поліпшення координації рухів та 
найкращій спосіб направити невгамовну дитячу 
енергію в правильне русло і забезпечити оптималь-
не поєднання приємного і корисного. Саме це було 
покладено в основу проекту нашого ОСН. 

Під час реалізації проекту «Встановлення інтер-
активного дитячого майданчика в мікрорайоні ДВРЗ 
— «Дитяча мрія» вихованців дитячого навчального  

закладу № 700 отримали сучасний дитячий май-
данчик. За участі активу органу самоорганізації  
населення «Комітет мікрорайону «Дніпровець»  
Дніпровського району (керівник — В’ячеслав  
Себба) були встановлені ігрові елементи на терито-
рії садочку.

Діти проявляли неабиякий інтерес до роботи ак-
тиву ОСН. Збиралися біля огороджувальної стрічки 
та дискутували, як називається той чи інший еле-
мент, та яке його призначення. Деякі навіть давали 
рекомендації, де краще встановити гірку. 

Встановлення дитячого майданчика забрало чи-
мало часу, але робота була зроблена якісно. Дотри-
муємось усіх технічних умов та рекомендацій, адже  
від цього залежить безпека дітей. 

Поза рамками проекту актив ОСН зробив влас-
ними силами особистий вклад для дітей навчально-
го закладу: засипали пісочниці піском, розрівняли 
землю та перевірили елементи на міцність. 

Нагадаємо, комітет мікрорайону ДВРЗ «Дніпро-
вець» отримав можливість реалізувати свій проект 
завдяки перемозі в міському конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування у 2015 
році. Керівник ОСН був запрошений на телеканал 
ТРК «Київ», де поділився з телеглядачами підґрун-
тям виникнення ідеї встановлення майданчику.

 О. Коваленко, секретар ОСН
«Комітет мікрорайону «Дніпровець»

Дніпровського району

«Діти ДНЗ № 700 радіють новенькому ігровому  майданчику, облаштованому за участі активу  
ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець»

МІСьКИЙ КОНКУРС
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Жити ПО НОВОмУ! 
З новими лавами й квiтучими клумбами у дворi будинку

Обгородження зеленої зони у дворі напроти на-
шого будинку № 10 по вулиці Крупської у Дарниць-
кому районі було невирішеною проблемою жителів 
вже багато років. Зручне розташування будинку 
змушувало громадян, які приїжджають на привок-
зальний ринок, паркувати автомобілі зокрема і на 
нашій прибудинковій території. До того ж, через зе-
лену зону жителями хаотично було прокладено де-
кілька ґрунтових доріжок у різні напрямки. У зв’язку 
з цим, насадження на прибудинковій території за-
знавали нищення, а ініціатива мешканців щодо озе-
ленення подвір’я зазнавала поразки від двоногих та 
чотириколісних шкідників. До цього всього додава-
лися проблеми, пов’язані з облаштуванням самого 
будинку, який вже давно «відсвяткував» свій півсто-
річний ювілей та більш нагадував підбиту баржу, яка  
безцільно гойдалася на хвилях старезного, злама-
ного корінням дерев, асфальтового покриття. Од-
ним словом, відпочити у дворі було ніде, та й сама 
атмосфера не сприяла позитивному налаштуванню 
на життя. Так тривало до того часу, коли ми не само-
організувалися у 2011 році в ОСН та не розпочали 
свої перші невпевнені кроки. 

Дещо просунутися у справі благоустрою прибу-
динкової території нам вдалося ще 2013 року, коли 
ОСН «Будинковий комітет «Вулиця  Крупської, 10» 
вперше брав участь у міському конкурсі проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування, 
в рамках якого вдалося обгородити парканчиком 
зелену зону у дворі будинку. Проте, ми не втрачали 
надію привести до ладу все, що знаходилося у дво-
рі: відремонтувати асфальтове покриття прибудин-
кової дороги, встановити сучасні лави для відпочин-
ку мешканців замість аварійних, що прослугували 
більше 50 років, встановити обмежувальний паркан 
довкола зеленої зони фасадної частини прибудин-
кової території, аби стихійний ринок поступово не 
окупував наше подвір’я.

Саме тому цього року будинковий комітет знову 
брав участь у конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування, що організовувався Де-
партаментом суспільних комунікацій КМДА, з чіткою 
метою остаточно вирішити зазначені проблеми. 

На засіданні комітету ми прийняли рішення щодо 
ініціювання проведення робіт силами мешканців бу-
динку з підготовки території для встановлення огорожі 
та двох лав зі спинками у дворі напроти під’їзду № 3. 

Під час суботнику, в якому взяли участь 11 зі 128 
мешканців будинку, вдалося засипати ґрунтом ями, 
знищити зайві рослини, здійснити загальне приби-
рання території та зробити необхідні заміри спільно 
з виконавцем робіт — ФОП Вікторів В. Г.  

Зрозуміло, що основний тягар у справі підго-
товки до реалізації проекту довелося взяти на себе  
активу будинку, однак сподіваюся, що його резуль-
тати задовольнили усіх мешканців без винятку. На-
прикінці жовтня наше подвір’я прикрасили нові 
лави, встановлені вздовж нещодавно заасфальто-
ваних завдяки співпраці з районною владою доріжок 
та свіжопофарбований обмежувальний парканчик 
навколо зеленої зони фасаду будинку зі сторони за-
лізничної станції «Дарниця» довжиною 48 метрів. 

Реалізувавши проект, ми вкотре впевнилися в 
тому, що жити по-новому можливо лише змінивши 
мислення і ставлення до себе та оточуючих. Адже 
незначними, іноді здавалося мізерними кроками, 
актив нашого будинку дійшов до здійснення начеб-
то недосяжної мрії — елементарного упорядкуван-
ня прибудинкової території. І ще раз переконалися, 
що перешкодою на шляху реалізації цілей є не брак 
коштів (адже на виконання заходів проекту було ви-
трачено менше 20 тисяч гривень), а бажання грома-
дян жити в охайному, впорядкованому середовищі. 

Насамкінець, щиро дякую мешканцям нашого 
будинку за небайдужість та підтримку у реалізації 
спільних справ, зокрема, Охрименку Миколі Олек-
сандровичу, Пономарьовій Людмилі Володимирівні 
та Зіневич Валентині Миколаївні. Завдяки цим лю-
дям розумієш, що не варто зупинятися на досягну-
тому і вже зараз виникає низка ідей щодо благоу-
строю у дворі та ремонту будинку, які, сподіваємося, 
спільними зусиллями виконаємо у майбутньому.

Чуркіна Л.І., 
керівник ОСН 

«БК «Вулиця Крупської, 10» 

ОСН «БК «Крупської, 10» в рамках конкурсу встановлює 
огорожу довкола зеленої зони біля будинку

Нові лави у дворі будинку № 10 по вул. Крупської  
у Дарницькому районі міста

МІСьКИЙ КОНКУРС
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НIхтО КРIм НаС!

Хутір Редьки та селище Водогін — невелика мі-
крогромада на околиці великого міста, який живе 
своїм особливим життям. Через специфічне розта-
шування мікрорайону жителям доводиться досить 
часто вирішувати соціально-побутові проблеми са-
мостійно та завдяки діяльності органу самооргані-
зації населення «Комітет мікрорайону «Селище Во-
догін, Хутори Микільський та Редьки».

Однією з невирішених проблем нашого мікрора-
йону багато років було відновлення та благоустрій 
садово-паркової зони відпочинку мешканців, яка 
знаходилася в занедбаному стані по вул. Джерель-
ній. Оскільки мікрорайон є окремою відокремленою 
частиною Оболонського району міста Київ, то на такі 
ніби «дрібні» проблеми влада міста та району май-
же не звертала увагу. Разом із тим, величезна те-
риторія садово-паркової зони знаходилася у вкрай 
занедбаному стані, тому активісти органу самоор-
ганізації населення запропонували, порадившись з 
мешканцями, розв’язати саме цю проблему в рам-
ках міського конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. Адже новий паркан, на 

думку мешканців, мав би захистити зону відпочин-
ку від несанкціонованого паркування автомобілів, а 
встановлення нових лав зробило б це місце зручним 
для відпочинку мешканців не тільки мікрорайону, а й 
всього міста. Не даремно, у свій час, керівники міста 
називали наш мікрорайон «Київською Швейцарією».

Силами активу ОСН ми підготували проект «Бла-
гоустрій парку відпочинку та дозвілля мешканців се-
лища Водогін, хуторів Микільський та Редьки», який 
фінансово частково підтримала конкурсна комісія при 
КМДА. Проте мешканці мікрорайону вирішили реалі-
зувати проект, незважаючи на будь-які труднощі.

17 жовтня 2015 року в мікрорайоні була прове-
дена велика толока з улаштування в колишньому  
шкільному саду парку відпочинку та дозвілля. Цим 
садом ніхто не опікувався 55 років, в результаті ця 
територія поросла кущами, бур’яном та захаращена 
побутовим сміттям, старими закинутими сараями, 
огороджена парканом з колючими дротами, який 
знаходився в жахливому стані. 

В роботі з благоустрою території колишнього 
шкільного саду взяло участь все свідоме населення 
мікрорайону. Працювали цілими сім’ями — від до-
шкільнят до бабусь і дідусів. Це дійсно було велике тру-
дове свято. Найактивнішими з учасників толоки були 
Гапон Михайло, Стецюра Валентин, Курмель Люся, 
Кузьмицька Галина, Бареша Олександра, Шаповалов 
Володимир, Сікорська Галина, Поляков Женя, Чайка 
Артем та багато інших небайдужих мешканців.

Під час проведення свята праці не забули і про час-
тування її учасників смачним кулішем, а малеча розва-
жалася, беручи участь в іграх та катаючись на атракці-
онах.

Улаштування парку відпочинку та дозвілля від-
булося у декілька етапів: був демонтований старий 
паркан, на другому етапі була встановлена нова 
огорожа та прибирання території, на третьому ета-
пі встановили лави. Надалі планується робота з 
улаштування альтанок, клумб, освітлення, доріжок, 
спортивного майданчика для дітей. 

Суботник в парку мікрорайону «Селище Водогін..."  
(Оболонський район), організований ОСН  

"Комітет мікрорайону "Селище Водогін , Хутори  
Микільський та Редьки»  для реалізації проекту

Нові лави для відпочинку мешканців  
мікрорайону «Селище Водогін...»

 Мешканці мікрорайону «Селище Водогін...» 
 допомагають встановлювати новий паркан навколо саду

МІСьКИЙ КОНКУРС



13
органів самоорганізації населення

Вісник

Орган самоорганiзацi¿ населення  
Квартальний комiтет «авiатор»
«Проект реконструкцi¿ та озеленення частини вулицi  
Василя Степанченка у Святошинському районi мiста Ки¿в»

ОСН КК «Авіатор» проводить свою діяльність  
в Святошинському районі м. Києва на території з 
приватною забудовою. Мікрорайон має свої специ-
фічні для приватного сектору питання й проблеми. 
Але з них жителі визначили несанкціоноване скла-
дування будівельного та побутового сміття вздовж 
насипу залізниці західного напрямку та на вулиці 
Василя Степанченка. Ця вулиця у весняний період 
взагалі перетворювалася на брудне звалище.

«За участі мешканців, волонтерів з Київського ви-
щого професійного училища будівництва та архітек-
тури, комунальних служб ми кожен рік вивозили де-
кілька тракторних причепів будівельного та іншого 
сміття», — говорить Володимир Антонович. — «Але 
кожен наступний рік перетворював вказану терито-
рію на своєрідний центр антисанітарії та людської 
байдужості та несвідомості до стану оточуючого  
середовища. Тому й виникла ідея перетворити місце 
сміттєвого звалища на місце, де приємно і безпечно 
можна прогулятися пішки не тільки мешканцям най-
ближчих приватних будинків, а й мешканцям розта-
шованих поруч багатоповерхівок».

Також жителі запропонували перетворити вули-
цю на зону з обмеженим автомобільним рухом, при-
стосовану для піших та велосипедних прогулянок.

За словами Володимира Антоновича, останній 
системний благоустрій на їхній території був здій-
снений в далекому 1986 році. Це було асфальтуван-
ня вулиць та заміна стовпів електричного освітлен-
ня.

Під час виконання робіт самі мешканці долучили-
ся до прибирання території, висаджували дерева.

«Маємо надію, що ми станемо прикладом для 
інших мешканців міста Києва, адже лише разом ми 
повернемо місту впорядковані зелені зони, свіже 
повітря та створимо достойні умови життя й відпо-
чинку для киян», — додав на завершення Володи-
мир Антонович.

Вулиця В. Степанченка до проведеної роботи

Під час проведення робіт

МІСьКИЙ КОНКУРС
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Успiшний досвiд ОСН «Сирець-1»: як облаштувати 
занедбаний парк
Автор: КРУПЧАН Світлана, керівник органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Сирець-1»,  
Шевченківський район м. Києва

Кожен ОСН визначає для себе пріоритетні на-
прямки в роботі залежно від свого територіального 
розміру, людей, проблем території, особливостей 
забудови та інфраструктури тощо. Так сталося, що 
на території ОСН «Сирець-1» розташований Сирець-
кий парк, тож його проблематика та розвиток пар-
ку у новому сучасному європейському форматі —  
став ще одним ключовим напрямком роботи.

Починати завжди важко, а починати робити те, що 
до цього ніхто не робив — вдвічі складніше. Але це не 
зупинило ОСНівців, а навпаки, зробивши виклик самим 
собі, почали кропітку роботу над великими змінами.

3 липня 2015 року провели громадське обгово-
рення серед жителів стосовно Концепції розвитку 
Сирецького парку, його проблем, яким хочуть бачити 
його жителі і навпаки — чого категорично не хочуть 
в парку. Таке обговорення на Сирці стало першим 
в Києві і започаткувало гарну традицію проведення 
громадських обговорень у всіх парках столиці. 

Серед основних задач, які визначили перед со-
бою ОСНівці стали не тільки покращення технічного 
та санітарного стану парку, його доріжок, спортив-
них елементів, системи освітлення, а найголовніше 
— це виховання культури поводження в парку серед 
усіх відпочиваючих, а саме: виховання на гарних 
прикладах свідомих, культурних, сучасних, спор-
тивних, громадсько-активних та креативних людей 
не залежно від віку та соціального статусу тощо.

За літо 2015 року парк помітно змінився і візуаль-
но: проведено капітальний ремонт центральної алеї, 
встановлено нові лави та урни, відремонтовано сис-
тему освітлення, після капітального ремонту почала 
працювати громадська вбиральня, яка до цього пе-
ребувала в захаращено стані понад 10 років.

Та гордістю ОСН «Сирець-1» по розвитку інфра-
структури Сирецького парку стало створення еколо-
гічної, безпечної, яскравої та унікальної в Києві «Тери-
торії для розвитку та дозвілля малюків». Проект вда-

лося реалізувати в рамках Міського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування, який 
у 2015 році проводився в Києві. ОСН «Сирець-1» взяв 
у ньому участь та став одним з переможців. 

Через кілька місяців місце у парку, на якому на по-
чатку літа стояло 3 розбиті пісочниці, перетворилося 
на «царство піску для малюків», і по праву стало улю-
бленим не тільки для малечі, але й для батьків. Крім 
того, на території встановлено пісочницю для дітей з 
обмеженими можливостями, тож і вони разом з усіма 
можуть проводити час. Так ми будуємо безбар’єрне 
середовище як у свідомості малечі, так і на справі! 

У рамках пропаганди здорового та спортивного 
способу життя, завдяки ініціативі і старанням ОСН 
у парку діє щоденна безкоштовна футбольна секція 
для дітей, нещодавно відкрився Мотузковий парк 
пригод і розвиток у цьому напрямку триває.

Задля того, аби продовжувати наповнювати 
парк цікавим та активним життям ОСН започатку-
вав фестиваль для дітей під назвою «Прекрасний 
світ дитинства». Ми переконані, що зможемо таким 
чином створити цікаву платформу для відпочинку, 
розвитку, цікавого дозвілля дітей та молоді, а також 
поєднати культурне й еко-виховання всіх категорій 
відвідувачів парку. Забезпечити належну атмосферу 
для розвитку творчого, спортивного, інтелектуаль-
ного потенціалу та кругозору дітлахів.

Проведення заходів однозначно сприяти-
ме розвитку місцевої самоорганізації населення, 
об’єднанню громадян для здійснення заходів з бла-
гоустрою території, збереженню її неповторної кра-
си та відновленню тих об’єктів, які на сьогоднішній 
день перебувають у занедбаному стані.

Як завжди, знаємо, що попереду — багато робо-
ти, але дитячі посмішки та радість надихають роби-
ти зміни, творити новий формат нашого життя! Так 
Сирецький парк потроху, але впевнено перетворю-
ється на парк з дитячим обличчям.

Сирецький парк до облаштування Парк після облаштування
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Безпечне подвiр’я  
шляхом заходiв  
з благоустрою 
Досить невелика територія ОСН «Квартальний 

комітет «Шулявка» Шевченківського району має 
неоднорідну забудову та неоднорідний соціальний 
склад, специфічне місце розташування. Це спричи-
няє виникненню та поглибленню в часі проблем без-
пеки мешканців на території кварталу — від загрози 
майну аж до загрози життю та здоров’ю.

Серед сімей мешканців, що проживають в межах 
території кварталу, є сім’ї з дітьми новонародженими 
та молодшого шкільного віку, майже 30 % мешканців — 
люди старшого та похилого віку, є інваліди різних груп.

У будинку по проспекту Перемоги, 30 серед 
мешканців є представники середнього бізнесу, ви-
сокооплачувані працівники бізнесових структур з 
високим рівнем свідомості та статками. Також у 
цьому будинку є свідомі власники нежитлових при-
міщень — офіси фірм, які долучаються до вирішення 
загальних проблем.

Значна частина проблем безпеки мешканців бу-
динку № 30 пов’язана зі специфікою розташування 
поруч з центральною транспортною магістраллю, 
декількома ВУЗами, сусідством із зоопарком. Бу-
динок по проспекту Перемоги, 30 побудовано в  
1934 році (має статус пам’ятки архітектури місцево-
го значення, названий «Будинок спеціалістів») таким 
чином, що значна частина прибудинкової території 
знаходиться всередині будівлі П-образної форми, 
є арочний проїзд, який функціонував до 1980 року, 
забезпечуючи виїзд з двору на проспект Перемоги. 
Під час розширення магістралі цей виїзд був заглу-
шений без наявних для цього причин. Історично там 
були металеві ворота, які охоронялись і обмежували 
прохід сторонніх у внутрішній двір цього будинку. З 
часом ворота були пошкоджені, зняті та не віднов-
лені. Ця затишна внутрішня територія з клумбами, 
великими каштанами привертає увагу перехожих 
з проспекту Перемоги, які, відвідуючи двір, часто 
некоректно поводять себе, залишаючи сміття та 

ін. Також ця внутрішня територія протягом літнього 
сезону використовується відвідувачами Київського 
зоопарку або випадковими особами для паркуван-
ня власних автомобілів, що спричинює незручності 
мешканцям будинку. Таке місце скупчення приват-
ного автотранспорту принаджує крадіїв. Тому меш-
канці почали пошуки виходу з ситуації.

Будинок № 6/10 по провулку Брест-Литовському 
є прибудовою до будинку № 30 по проспекту Пере-
моги, що призвело до фактичного злиття прибудин-
кових територій. Його мешканці та мешканці інших 
будинків кварталу користуються дитячим майданчи-
ком у внутрішньому дворі проспекту Перемоги, 30. 

З огляду на те, що за останній час стрімко зрос-
ла кількість машин на прибудинкових територіях, 
а дитячий майданчик знаходиться у центрі двору в 
оточенні внутрішньо квартальної дороги, давно на-
зріло питання огородження цього майданчика. До 
вирішення цієї проблеми мешканці намагались до-
лучити одного з кандидатів в депутати Київради, 
який таки обгородив цей майданчик, але ця огорожа 
була примітивною, оскільки сама становить загрозу 
для безпеки дітей, виконана з неякісної деревини та 
неякісно. Не витримала вона також випробування 
часом, хоча встановлена у 2014 році. Також на цьо-
му дитячому майданчику знесені аварійні елементи. 

Після заміни дерев’яного паркану на сучасний 
металевий (євро сітка з антивандальним монта-
жем), дерев’яний паркан був перенесений та вста-
новлений на підпірній стінці біля будинку Тбіліський 
провулок, 10, що також став фактором безпеки біля 
вказаного будинку, оскільки там він лише візуально 
підкреслить край підпірної стінки.

Реалізація проекту надала можливість попереди-
ти травмування дітей на майданчиках, перешкоджа-
тиме їх виходу за межі ігрової зони, запобігатиме 
вчиненню злочинів проти майна мешканців; ство-
рить умови для безпечного перебування мешкан-
ців кварталу на його території, особливо найбільш 
вразливим соціальним групам та сприяє поєднанню 
інтересів різних верств населення кварталу. 

А. Солоненко, керівник ОСН
«Квартальний комітет «Шулявка»

Шевченківського району

МІСьКИЙ КОНКУРС
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Комiтет мiкрорайону «Лук’янiвський»
«Облаштування дитячого спортивно-iгрового майданчику по вул. Дегтярiвська, 28»

Сучасна молодь все більше занурюється в кі-
берпростір. Звичайно, молодь повинна йти в ногу з 
часом, і інноваційні технології — це невід’ємна час-
тина сучасності. Але, сьогодні модно не тільки бути 
освідченим, інтелектуально розвиненим, а й набу-
ває значущості культ фізичного і духовного розвитку 
людини. 

Керівник ОСН КМ «Лук'янівський» Юрій Іванович 
Чиж є прикладом для сучасної молоді в сенсі фізич-
ного та духовного розвитку. «За своє життя я побу-
вав у 45 країнах світу. 10 років працював тренером 
з фехтування в США, Німеччині, Угорщині, Польщі, 
Франції, ПАР, Туреччині, Йорданії. Бачив багато. І з 
власного колосального досвіду у спорті (дворазовий 
чемпіон світу, чемпіон світу серед студентів, чемпі-
он Європи, пятнадцятиразовий чемпіон та призер 
Радянського Союзу та України з фехтування, Заслу-
жений працівник фізичної культури та спорту Украї-
ни) та з побаченого, знаю звідки береться здорова 
нація! Повернувшись на рідну Україну 14 років тому 
назад, я став керівником ОСН КМ «Лукянівський та 
почав реалізовувати свої задуми», — говорить він.

Для початку Юрій Іванович вирішив згуртувати 
людей для роботи в цьому напрямку. Ідея була в 
тому, щоб передавати свої навички наступним по-
колінням і виховувати молодь у питаннях культури, 
освіти, дисципліни, боротьби з алкоголізмом, курін-
ням та наркоманією. Така виховна робота серед мо-
лоді проводилася системно роками і з часом пере-
росла в окремий проект під назвою «Чемпіонський 
урок киянина». На сьогоднішній день спортсмен зі 
стажем провів вже 1341 такий урок. «Ми цілою ко-
мандою виховуємо Європейське покоління. На моїх 
уроках діти беруть червоний фломастер і пишуть:  

«В моєму житті ніколи не буде алкоголю, цигарок і 
наркотиків!», — наголошує Юрій Іванович. — «Я на-
магаюся їх переконати, що починати потрібно на-
самперед із самовиховання».

Фактично в кожній школі проведення такого уро-
ку викликало масу позитиву та обговорення. Але 
виховна робота не обмежилася лише розмовами та 
зустрічами.

«Зрозумівши, що ми на правильному шляху, при-
йшла ідея будувати майданчики для дітей різного 
віку. Сьогодні займатися дворовим спортом модно. 
Це не потребує грошей, прив’язки до часу і найго-
ловніше, ведеться пропаганда здорового способу 
життя. В той самий час до мене як до керівника ОСН 
звертались мешканці району з проханням встано-
вити дитячий майданчик. Зваживши все, ми вирі-
шили розпочати з побудови дитячого майданчика, 
і подали документи для участі у міському конкурсі 
на фінансування програм розвитку місцевого са-
моврядування», — розповідає керівник ініціативної  
групи. 

Для встановлення майданчику актив ОСН звер-
нувся до фірми «Косарик», адже вони вже встановили 
схожий у сусідньому дворі по вул. Дегтярівська, 26.  
Жителям сподобалося, що елементи майданчику 
виготовлені в яскравих кольорах: кожна гірка чи ка-
руселька особливі і мають форму з мультфільмів. 

«Подолавши значну кількість організаційних пе-
решкод, ми все-таки досягли мети і в середині лис-
топада встановили новий і сучасний майданчик по 
вул. Дегтярівській, 28, кошти на який у рамках місь-
кого конкурсу були виділені з бюджету м. Києва», — 
резюмував Юрій Чиж.

 Новий встановлений майданчик  
по вул. Дегтярівській, 28 в рамках реалізації проекту

Нові гойдалки та пісочниця порадують  
маленьких мешканців

МІСьКИЙ КОНКУРС
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Благоустрiй у Подiльському районi

Суть проекту «Облаштування прибудинкових те-
риторій в межах «Комітету мікрорайону «Куренівка» 
Подільського району» полягала в необхідності при-
ведення прибудинкових територій біля під’їздів до 
естетичного вигляду, прийнятного для відпочинку 
мешканців будинків мікрорайону. Ще однією з при-
чин втілення ідеї благоустрою території мікрорайо-
ну було звернення директора дитячого навчального 
закладу № 449 щодо сприяння в облаштуванні тери-
торії закладу.

Цьогоріч у мікрорайоні був відкритий новий спор-
тивний майданчик — «турнікове містечко» по вулиці 
Терьохіна, де можна займатися на брусах, «швед-
ській стінці» тощо, але в той час не облаштований 
лавами для відпочинку після тренувань.

Періодично впорядковувалися прибудинкові те-
риторії багатоповерхової забудови, інші території за-
гального користування мікрорайону. Разом з цим, з 
плином часу вони потребували відповідного оновлен-
ня у відповідності до усталених у суспільстві норм (об-
лаштування території урнами для сміття та лавами).

Під час реалізації проекту органом самоорга-
нізації населення були встановлені лави та урни 
за наступними адресами: дитячий навчальний за-
клад № 449 по вулиці Тульчинській, 7 (6 шт.), 9-Б  
(1 шт.), вулиця Копилівська, 124 (сквер 3 шт.), вулиця 
Фрунзе, 199 (3 шт.), 122-1 (1 шт.), вулиця Терьохіна,  
14 (спортивний майданчик 1 шт.), 6 (1 шт.). Осно-
вним результатом, що очікувався за проектом було 
забезпечення комфортного відпочинку мешканців 
двадцятитрьохтисячного мікрорайону.

Батьки, діти яких ходять до зазначеного дитячого 
садочка, дуже вдячні за поліпшення інфраструктури 
закладу. Тепер діти зможуть перепочити після ігор, 
адже у такому віці діти дуже рухливі.

На майбутнє органом самоорганізації населення 
заплановано провести суботники з висадки дерев 
та трави біля кожної з лав.

М. Недождій, керівник ОСН
«Комітет мікрорайону «Куренівка»

Подільського району

«Керівник органу самоорганізації населення  
Максим Недождій з дітьми ДНЗ № 449»

МІСьКИЙ КОНКУРС
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Впорядкування але¿

Алея по вул. Маршала Якубовського, яка роз-
ташована між дитячими садочками та житловими 
будинками, була реконструйована у 2002 році, але 
так і не була закріплена ні за жодною організацією 
в частині прибирання та обслуговування. ОСН «Ко-
мітет мікрорайону «Теремки-2» протягом останніх 
років неодноразово звертався до Голосіївської РДА, 
депутатів, але статус цієї алеї залишається і досі не-
визначеним. 

Завдяки оголошеному міською владою міського  
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування ОСН столиці могли реалізувати іні-
ціативи безпосередньо мешканців щодо вирішення 
питань на рівні мікрогромад. 

Так виникла ідея про впорядкування алеї, а роз-
почати вирішили саме із коронування дерев. На за-
сіданні комітету ми вирішили в рамках заходів кон-
курсу навести лад на алеї, бо гілля дерев вже зава-
жало виконувати роботи щодо заміни та обслугову-
ванню ліхтарів представниками «Київміськсвітло». 

Також плануємо привести до ладу паркани та лави 
для відпочинку, пофарбувати та  відремонтувати їх, 
а також встановити кілька урн для сміття. 

Після перемоги у конкурсі та отримання коштів 
ОСН «Комітет мікрорайону «Теремки-2» у жовтні 
місяці провів роботи по кронуванню дерев та виве-
зенню сміття з алеї. На засіданні комітету прийнято 
рішення, що фарбування лав, паркану та встанов-
лення урн буде проведене під час місячника по бла-
гоустрою з залученням всіх небайдужих мешканців 
масиву Теремки-2. 

У подальших планах — це заміна старих ліхтарів 
на нові енергозберігаючі світлодіодні. 

В результаті з’явилася ще одна впорядкована 
зона відпочинку в мікрорайоні, якою можуть корис-
туватися не лише жителі певного багатоквартирного 
будинку, а також дорослі та діти загально-освітньої 
школи, трьох дитсадків та інші жителі мікрорайону. 

МІСьКИЙ КОНКУРС
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Приватнiй забудовi — особливу увагу!

На загальних зборах мешканців 07.05.2014 року 
ОСН «Дачі Караваєві» разом із мешканцями при-
ватного сектору обговорювалося питання несанк-
ціонованого звалища сміття за адресою — на розі 
вул. Кар’єрна та  вул. І. Піддубного, між приватною 
забудовою та гаражним кооперативом.

На зборах прийняте спільне рішення, а саме: 
вирішили власними зусиллями звести за зазна-
ченою адресою дитячий спортивно-розважальний 
майданчик. До речі, такий майданчик є першим 
у приватній забудові в межах діяльності ОСН 
«Дачі Караваєві».

Для вирішення даного питання був спланований 
такий алгоритм дій:

Ще в липні місяці поточного року ОСН звернув-
ся до Солом’янської районної у м. Києві державної 
адміністрації з проханням надання погодження на 
встановлення дитячого спортивно-розважального 

майданчика. Завдяки наполегливості дозвіл було 
отримано.

Другим кроком для реалізації даного проекту 
було звернення керівника ОСН Олени Папуши до 
депутата Київської міської ради з проханням до-
лучитися до реалізації ініціативи мешканців. Після 
звернення ми отримали п’ять елементів для дитячо-
го майданчика (гойдалку — 2 шт., гірку, лавку, кару-
сель).

Для виконання третього кроку були залучені  
активні та небайдужі мешканці мікрорайону, які 
власними зусиллями розрівнювали та вимощува-
ли ганок, збирали та монтували елементи майдан-
чика. Власним коштом мешканці докупили сітку та 
встановили тимчасову огорожу для майданчика  
(40 метрів, не вистачило 17 метрів, які загороджу-
вали дві сторони майданчика від проїзної частини)  
та стіл для пінг-понгу. 

Станом на 30.08.2014 року майже всі роботи за-
вершені — окрім більш надійної постійної огорожі, 
хвіртки та квітників, які б в свою чергу повинні захи-
щати огорожу від наїзду автотранспортними засо-
бами.

Також коли актив ОСН дізнався про оголошення 
муніципального конкурсу для ОСНів столиці — це 
стало додатковим стимулом та доречною нагодою 
у завершені вирішення нашого питання «Безпеки 
дитячого дозвілля» — на Першому та єдиному ди-
тячому спортивно-розважальному майданчику. 

І ось нарешті, діти в безпеці, адже наш про-
ект успішно реалізований, ми зробили й огорожу  
(70 метрів), й хвіртку й квітники! 

МІСьКИЙ КОНКУРС



20
органів самоорганізації населення

Вісник

Прибудинковим територiям — захист мешканцiв

З метою задоволення потреб мешканців мікро-
району в збереженні зелених насаджень та самих 
зелених зон прибудинкових територій, ще на по-
чатку поточного року, неодноразово на засіданні  
комітету розглядалось дане питання. Ініціатором  
цієї ідеї був безпосередньо керівник ОСН Буков-
ський С. О. Його пропозиції були підтримані заступ-
ником керівника ОСН Діхтярем М. В., секретарем 
комітету Швиряєвою В. Д., а також членами коміте-
ту Брутко В. А., Конделєвим Є. В., Батуріним В. В., 
Василенко О. О. Після тривалого обговорення та 
розгляду всіх пропозицій були визначені будинки, 
які терміново потребують благоустрою прибудинко-
вої території і збереження зеленої зони від знищен-
ня несвідомими громадянами. Таким чином, робота 
з даного  питання була розпочата. І як тільки офіцій-
но розпочався міський конкурс, визначились з кон-
курсною програмою, ми розпочали підготовчі ета-
пи для  участі в конкурсі. Згідно із запропонованою 
аплікативною формою, були надані пропозиції, які і 
отримали підтримку на засіданні конкурсної комісії 
в Київській міській державній адміністрації.

Запропонована комітетом ОСН «Комітет мікро-
району «Злагода-1» програма «Облаштування при-
будинкових територій багатоквартирних будинків 
по вул. Святошинській, Петрицького, Верховинній, 
Котельникова, Львівській та просп. Перемоги Свя-
тошинського району» отримала фінансову підтрим-
ку з місцевого бюджету. Завдяки цій програмі в мі-
крорайоні було проведено благоустрій території, а 
саме:

1. Виготовлено і змонтовано паркан, який було 
встановлено з метою огородження зеленої зони для 
запобігання заїзду автотранспорту.

2. У місцях, де не було можливості встанови-
ти паркан, були закопані дерев’яні стовпчики, від-
повідно пофарбовані, що унеможливило заїзд  

автотранспорту на зелену зону прибудинкових те-
риторій.

3. Раніше встановлені паркани були оновлені, 
проведено фарбування.

4. Отриманий шансовий інструмент використо-
вувався під час проведення благоустрою територій 
членами комітету та мешканцями мікрорайону.

5. Відновлено газони, проведено підготовку грун-
ту та засіяно газонною травою площі пошкоджень.

6. Було висаджено 50 саджанців червоного дубу 
на прибудинкових територіях мікрорайону.

Також в мікрорайоні протягом року проходили 
постійні волонтерські рейди за безпосередньою 
участю членів комітету щодо відновлення благо-
устрою в мікрорайоні. 

Та на цьому ніхто не збирається зупинятися, адже 
благоустрою та збереженню зеленої зони потребу-
ють і інші багатоповерхові будинки мікрорайону в 
межах комітету. Тому на черговому засіданні активу 
ОСН комітетом було прийнято одностайне рішення 
щодо участі в наступному році в міському конкурсі 
проектів та програм розвитку місцевого самовря-
дування з метою отримання фінансової підтримки 
на розвиток благоустрою прибудинкових територій 
мікрорайону. 

Члени комітету, як і всі мешканці мікрорайону, 
бажають жити в достойних, комфортних умовах, де 
могли б відпочивати як самі, так і їх родини, де діти 
мали б безпечне дозвілля та щасливе безтурботне 
дитинство. А для цього необхідно мати бажання до 
змін, конструктивної роботи, налагодження співп-
раці з представниками органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. І все це є. Тож сподіва-
ємось, що в наступному році на нас чекає всебічна 
підтримка, мир і злагода в суспільстві. 

МІСьКИЙ КОНКУРС



21
органів самоорганізації населення

Вісник

Зробили свiй двiр 
затишнiшим!
Ідея провести роботи з благоустрою території 

біля нашого будинку народилась ще наприкінці 2012 
року, після тривалого протистояння з забудовни-
ком, який намагався прокласти через наш двір до-
рогу для проїзду будівельної техніки (тоннаж деяких 
перевищує 30 т.) з вулиці Кіквідзе до вулиці Вільшан-
ської, знищивши при цьому десятки дерев. Дорога 
мала проходити в півтора метрах від стіни нашого 
будинку і зрозуміло, що будинок, побудований на 
«подушці», при такому сусідстві був би приречений 
на руйнування, оскільки ми маємо в безпосередній 
близькості тунель метро та шестиполосну трасу під 
вікнами.

На той час ще не було створено орган самоорга-
нізації населення, навіть гадки про таке об’єднання 
ніхто з мешканців не мав. Тоді сформувалася ініці-
ативна група, з учасників якої потім був створений 
наш рідний орган самоорганізації населення «БУ-
ДИНКОВИЙ КОМІТЕТ «ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, 23».

Оскільки майже весь вільний час та ресурси були 
задіяні в боротьбі з забудовником на відновлення 
благоустрою рідного будинку не вистачало ні часу, 
ні сил, ні ресурсів. 

Тому, коли наприкінці червня 2015р. ми довіда-
лися про проведення міського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування, 
негайно зібрали актив ОСН разом з небайдужими 
мешканцями і, врахувавши розмір коштів, на який 
ми могли б розраховувати в разі перемоги, вирі-
шили, що є нагода захисти те, що ще залишилось в 
безпосередній близькості до нашого будинку.

Тому був розроблений і поданий на конкурс про-
ект «Захисної лінії №1» паркану, захищаючого вхід 
до нашого двору під  загальною назвою: «Проведен-
ня заходів з втановлення огорожі з воротами, хвірт-
кою, замками та благоустрій території». Метою, 
яку ми мали досягнути, мало стати зменшення до 
максимально можливого мінімуму осіб, які викорис-
товували наш двір і його зелену зону як місце для 
власного, на їх розсуд, дозвілля.

Умовою конкурсу було передбачено, що місь-
ка влада виділяє кошти на придбання матеріалів,  
ОСН — своїми зусиллями встановлює паркан і про-
водить всі необхідні заходи для його легалізації.

Наш проект був ухвалений конкурсною комісією, 
за що ми щиро вдячні організаторам конкурсу.

Отримавши кошти та придбавши необхідні мате-
ріали для реалізації проекту, ми запросили небай-
дужих мешканців на суботник-недільник. Дякуємо 
всім, хто відгукнувся на наш заклик. На диво при-
йшли люди не тільки з нашого будинку, але й з су-
сідніх. Може й не так багато, але як на мене, то ті 
15 чоловік вартують значно більше, ніж порожня ба-
лаканина. Це перша вдала спроба щось збудувати 
громадою на добровільних засадах. Тепер ми маємо 
досвід, маємо товаришів-сусідів і перспективу про-
довжити рух в цьому напрямку. Ще хочу подякувати 
за підтримку ініціативи громадським об’єднанням 
«Самоврядування Печерськ» та «Звіринецький 
сквер», які допомогли нам будівельними матеріала-
ми та інструментом, без цього було б важкувато. Та-
кож ОСН вдячний комунальному підприємству «Ке-
руюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва», яка швидко відреа-
гувала на наше прохання і відремонтувала підпірну 
стіну, до якої ми прикріпили конструкцію паркану.

Тож початок конкретним справам нашого моло-
дого ОСН покладено. Попереду — нові ідеї та їх вті-
лення на благо киян.

Панкратов Юрій. Зі згоди колег.

Мешканці будинку № 23 по вул. Кіквідзе в рамках 
реалізації проекту встановлюють паркан у дворі
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Улюблений сквер мешканцiв облаштовано  
сучасним тренажерним комплексом

Наш орган самоорганізації на-
селення у 2015 році, як і у 2013 
році, був учасником конкурсу 
проектів та програм розвитку міс-
цевого самоврядування.

14 вересня 2013 року на суміж-
ній зі сквером на вулиці А. Ахма-
тової, 43 території був облашто-
ваний та відкритий спортивно-
гімнастичний комплекс.

Метою проекту від нашого 
ОСН було підтримати розвиток 
фізичного виховання, доступно-
го для всіх прошарків населен-
ня, забезпечення спортивними 
безкоштовними майданчиками 
мешканців кожного будинку, на 
кожному вільному клаптику землі, 
що забезпечуватиме можливість 
формування здорового способу 
життя та служитиме зміцненню 
здоров’я молоді. Тому наша гро-
мада на зборах активу ОСН вирі-
шила: враховуючи наявність віль-
ної території, де вже існує спор-
тивний комплекс з трьома тре-
нажерами та на підставі визна-
чення цільової групи — підлітків, 
а також визначення заходів щодо 
облаштування цієї території, під-
готували проект дооблаштування 
цього спортивного майданчику 
— збільшення кількості вуличних 

тренажерів, котрі забезпечува-
тимуть підлітків кожного дня до-
ступними фізичними заняттями 
на спортивних тренажерах, та  
визначили один із чинників про-
екту — морального заохочен-
ня дітей до спілкування не лише 
віртуального за моніторами, а й 
безпосередньо в колі однолітків 
з метою поліпшення фізичного 
здоров’я. Адже це коштує чима-
лих коштів і родини, особливо 
багатодітні, не в змозі зайняти 
підлітків у вільний час, допомогти 
зможуть такі  безкоштовні спор-
тивні майданчики.

22 жовтня 2015 року в рамках 
виконання проекту «Влаштуван-
ня тренажерного майданчика для 
підлітків по вул. Анни Ахматової, 
43», зазначена територія була до-
облаштована новими вуличними 
тренажерами: Т-02, T-06, Т-07, 
Т-09, Т-11,Т-12, ідея встановлен-
ня яких була підтримана конкурс-
ною комісією цього року.

Ні дощ, ні холод, ні грязюка, ні 
навіть робочий день не стали на 
заваді. Мешканці будинків № 41 та 
№ 43 по вул. А. Ахматової, разом з 
організацією-партнером конкур-
су ЖБК «Ромашка-4» (Ахматової, 
39а), впорядковували територію 

біля скверу, влаштували свято для 
мешканців з піснями та повітряни-
ми кульками, відкривши цей май-
данчик. Навіть малеча намагалася 
допомагати старшим співати та 
займатися на тренажерах.

Але хвилювання за цю терито-
рію є у всієї громади, тому що на 
даний час територія не має балан-
соутримувача. Вуличні тренажери 
— вони нікому не належать по до-
кументам і ми дуже хвилюємось, 
що хтось знову захоче відібрати 
у громади ці зелени зони, на які 
було витрачено кошти територі-
альної громади і багато зусиль. 
Вже цілий рік ми чекаємо, що 
Київрада своїм рішенням визна-
чить нові межі скверу (0,85га), за 
адресою: вул. А.Ахматової, 43, де 
ця ділянка зі спортивно-тренажер-
ним обладнанням буде включена в 
межі і передана на баланс КП «УЗН 
Дарницького району м. Києва».

Цей ще недобудований трена-
жерний майданчик та сквер вже 
встиг стати улюбленим місцем 
відпочинку жителів усіх прилеглих 
будинків. Під ялинкою відзнача-
ють новорічні свята і проводять 
збори активу, доріжками з ран-
ку до ночі прогулюються мами з 
колясками, завжди переповнені 
малечею дитячі майданчики, під-
літки разом з дорослими займа-
ються на спортивному обладнані.

Нині всі із задоволенням пла-
нують наступні етапи благо-
устрою спортивно-тренажерного 
майданчику, який потребує ще 
покриття, огородження, встанов-
лення смітників, налагодження 
освітлення у темний час доби. А 
мешканці будинку мріють про ви-
садження дерев і кущів, думають 
про те, якими квітами найкраще 
прикрасити клумби, які створять 
своїми руками.

 Людмила Бей,  
керівник ОСН 

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

Новий спортивно-тренажерний майданчик у дворі будинків № 41, 43 
по вул. Ахматової у Дарницькому районі м. Києва
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Облаштування та благоустрiй шкiльного 
подвiр’я на Печерську

На даний час школярі та мо-
лодь  все більше захоплюються 
гаджетам і комп’ютерам та мало 
уваги приділяють фізичному роз-
витку, соціальним відносинам з 
однолітками, іншим комунікаціям, 
тощо. Відтак вони не розвива-
ються фізично, мало спілкуються 

з друзями в різноманітних іграх: 
футбол, волейбол, баскетбол 
та інші. Пізніше статистика під-
твердить, що у дітей розвиваєть-
ся сколіоз та інші захворювання 
хребта, нервової системи, слабкі 
комунікативні навички, соціальна 
адаптація, вони стають слабкіши-
ми та не готовими до сучасного 
життя.

З іншого боку, ми бачимо си-
туацію у державі та розуміємо 
її і намагаємося самостійно ви-
рішувати проблеми, пов’язані 
із вихованням своїх дітей. Ма-
ючи у мікрорайоні такий вели-
кий простір, як шкільне подвір’я, 
громадськість має можливість, 
об’єднавшись, долучитися до 
реконструкції, відновлення та 
покращення цього простору та 
перетворення його на сучасний 
«маєток» для розвитку дітей.

 Ідея проекту виникла завдяки 
ініціативі мешканців території ор-
гану самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Видубичі» 
Печерського району щодо допо-
моги школі № 80 (бульвар Друж-

би народів, 12-Б) у благоустрої 
шкільного подвір’я. Так, восени 
2014 року разом із школярами 
нами були проведені роботи з 
благоустрою фасаду школи, коли 
був розроблений дизайн власним 
коштом та підібрані й закуплені 
елементи декору. Також провели 
конкурс дитячого малюнку серед 
учнів 3–4 класів.

Отже, проект завершено; по 
закінченні реалізації проекту 
основної мети досягнуто. Ви-
хованці школи отримали нові 
спортивні конструкції, а саме: 
дитячий міні-ігровий комплекс та 
скало-дром. Але планів щодо по-
дальшого облаштування та бла-
гоустрою у мікрорайоні у акти-
вістів ОСН ще достатньо. Тому у  
новому 2016 році ми з новими 
силами та ідеями готові перетво-
рювати столицю в справді ком-
фортне та безпечне місце життя  
і відпочинку.

 
О. Чмих, керівник ОСН 
«Комітет мікрорайону  

 «Видубичі»
Печерського району

«ОСНом «Комітет мікрорайону «Видубичі» Печерського 
району в рамках реалізації проекту міського конкурсу 
облаштовано скалодром»
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«Забезпечення водопостачання зони відпочинку жителів 
на вул. Іжевській у Дарницькому районі» — ОСН «Квар-

тальний комітет «Зариваха» Дарницького району

«Благоустрій скверу на вул. Смоленській —  
запорука безпеки киян» — ОСН «Комітет мікрорайону 

«Рідна оселя» Солом'янського району

«Облаштування спортивно-оздоровчого майданчика на 
Лісовому проспекті, 17А у Деснянському районі» — ОСН 
«Комітет мікрорайону «Лісовий-4» Деснянського району

«Облаштування центральної алеї мікрорайону  
парково-садовими лавами та урнами» — ОСН «Комітет 

мікрорайону «Приозерний» Деснянського району

Фоторепортаж реалiзованих проектiв ОСН

«Облаштування огорожі навколо  
зеленої зони прибудинкової  
території будинку №5 на бульварі  
Праці» — ОСН «Будинковий комітет «Бульвар Праці, 5» 
Дніпровського району
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віД реДакції:
З метою оперативного запровадження вимог зазначеного Закону України в ді-
яльності ОСН столиці, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організував та  
провів 23 листопада 2015 року тренінг для керівників будинкових комітетів та бух-
галтерів вуличних, квартальних, мікрорайонних комітетів на тему: «Робота учас-
ників бюджетного процесу на офіційному веб-порталі використання публічних 
коштів Є-Data» на базі ОСН «Комітет мікрорайону «Олімпійський» Печерського 
району.
При виникненні запитань та необхідності консультацій прохання звертатися до 
відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту суспіль-
них комунікацій тел. 278-23-29.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про відкритість використання публічних коштів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання пу-
блічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами 
господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування.

РОЗДІЛ I 

Загальні положення

Стаття 2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів

1. Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержува-
чами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, 
органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання 
публічних коштів.

Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно з цим Законом, 
несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, 
органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня.

Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими, точни-
ми та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.

2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ре-
сурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Доступ до 
інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та без-
оплатним.

3. Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм, за 
якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюд-
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нення, здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адмініструван-
ня єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних коштів здій-
снюється за рахунок державного бюджету.

Стаття 3. Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та 
строки її оприлюднення

1. Інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, надається за вста-
новленими законодавством України формами та має містити такі відомості:

1) у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим 
та місцевих бюджетів:

• розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

• головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та 
по батькові керівника);

• обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — 
всього та в розрізі бюджетних програм;

• обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період — всього 
та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надхо-
джень щодо коштів спеціального фонду бюджету);

• інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (наймену-
вання, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одини-
цю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі 
або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному пері-
оді, строк дії договору);

• інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатка-
ми, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, 
ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на 
закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних 
санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, 
приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

• кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, 
загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закор-
донні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після 
закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня 
оприлюднення;

Стаття 4. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників та одержу-
вачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зазначені особи несуть відповідаль-
ність за такі порушення:

1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

3) несвоєчасне оприлюднення інформації.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ  

11 лютого 2015 року  
№ 183-VIII
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Рiзниця мiж органами самоорганiзацi¿ населення, ОСББ  
та громадськими органiзацiями
Органи самоорганізації населення часто плутають з громадськими організаціями (ГО) або, що 

стосується будинкових органів самоорганізації населення — з об’єднанням співвласників бага-
токвартирного будинку (ОСББ).

Тому надаємо таблицю щодо різниці ОСН з іншими структурами. З неї видно, що ОСН мають 
зовсім іншу правову форму, тим більше, що їх створення та діяльність в Україні регулюється окре-
мим законом.

В ЧОМУ РІЗНИЦЯ ОСН З ІНШИМИ СТРУКТУРАМИ

ОСН ОСББ ГО

Мета створення Участь у вирішенні 
питань місцевого 

значення  
за місцем  

проживання

Спільне  
управління  

сумісним майном 
(приміщеннями)

Задоволення та 
захист спільних 

інтересів її членів

Наявність членства Ні Так Так

Територія діяльності Будинок або  
частина території 

міста або села, 
селища,  

яка не співпадає з 
межами діяльності 

відповідної ради

Будинок  
або житловий 

комплекс

Не прив’язана 
 до території

Права юридичної  
особи

У випадку  
реєстрації

Завжди У випадку  
реєстрації

Право на господар-
ську діяльність

Ні Так Можливо  
(за новим  

законодавством)

Право делегувати  
повноваження  
відповідної ради

Можливо Можливо (тільки в 
частині субсидій)

Ні

Фінансування  
з місцевих бюджетів

Можливо  
в межах  

відповідних  
програм

Ні Можливо  
в межах  

відповідних  
програм
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«ВІСНИК ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»  
підготовлений за пропозиціями, побажаннями та матеріалами представників ОСН  

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

надавати свої пропозиції щодо змісту наступних випусків бюлетеню.

Нормативно-правові акти щодо організації  
та проведення міського конкурсу проектів  

та програм розвитку місцевого самоврядування

Рішення Київської міської ради від 16.04.2015 № 405/1270 «Про  
внесення змін до Положення про міський конкурс проектів та про-
грам розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068»

Рішення Київської міської рад від 15.12.2011 № 832/7068 «Про місь-
кий конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядуван-
ня»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київсь-
кої міської державної адміністрації) від 19.06.2015 № 599 «Про про-
ведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування»

Аплікативна форма проектів та програм міського конкурсу розвитку 
місцевого самоврядування з додатками та поясненнями

Рішення № 1 конкурсної комісії міського конкурсу проектів та про-
грам розвитку місцевого самоврядування від 24.06.2015 року

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

Перелік переможців та фотоматеріали  
щодо реалізації проектів та програм міського конкурсу 2015 року  

розміщені на сайті Департаменту суспільних комунікацій  за посиланням:  
http://dsk.kievcity.gov.ua/content/miskyy-konkurs-proektiv-ta-program-rozvytku-

miscevogo-samovryaduvannya.html

Телефон для довідок: 230 – 92 – 07.


