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1. ХОНДА Марина Петрівна,
директор департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА);
2. БАТАНОВ Олександр Васильович,
д.ю.н., доцент кафедри муніципального
права Академії муніципального управління;
3. ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович,
к.ю.н., директор програми «Громадянське
суспільство та належне врядування» Міжнародного фонду «Відродження»;
4. КРУПНИК Андрій Семенович,
к.політ.н., директор Одеського суспільного

інституту соціальних технологій, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
сприяння самоорганізації населення»;
5. БАДИЛЕНКО Таїсія Миколаївна,
керівник органу самоорганізації населення
«Комітет мікрорайону «Рада мікрорайону
«Нивки»;
6. НЄСТЄРКОВ Андрій Євгенійович,
голова Київського міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
сприяння самоорганізації населення»,
керівник органу самоорганізації населення
«Комітет мікрорайону «Русанівка».

Друк: ТОВ «Поліграфічний центр «Прінт-24». Наклад: 1500 прим.
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Шановні працівники органів
самоорганізації населення!

День місцевого самоврядування – важливе свято
для Києва – міста, що має багатовікову історію самоврядування, засновану, зокрема, на принципах і нормах Магдебурзького права.
Сьогодні традиції місцевого самоврядування у столиці розвиваються і завдяки послідовній та успішній
діяльності органів самоорганізації населення. Саме ці
представницькі органи забезпечують можливість членам територіальної громади впливати на поліпшення соціально-економічного та культурного розвитку
міста.
З огляду на те, що органи самоорганізації населення в столиці у зв’язку з ліквідацією районних рад
у Києві залишаються єдиними представницькими органами, що безпосередньо взаємодіють з громадянами, саме на вас – активістів ОСН, влада міста покладає значні сподівання. Адже представницькі органи
гуртують людей незалежно від їхнього віку, поглядів та уподобань, об’єднуючи їх у дійсно самостійний орган влади, спроможний вирішувати важливі питання функціонування територіальної громади.
Це і є яскравим прикладом децентралізації влади в
Україні.

Столична влада підтримує киян у бажанні активніше долучатися до управління містом через створення
та діяльність органів самоорганізації населення. Мережа таких органів постійно розширюється, і сьогодні їх у
столиці вже 126. Діяльністю ОСН охоплено майже один
мільйон жителів Києва.
Приємно відзначити, що протягом останніх років органи самоорганізації населення мають позитивні здобутки у справі вирішення конкретних проблем місцевого значення. Налагоджується взаємодія
структурних підрозділів КМДА, РДА та ОСН, зокрема, щодо сприяння діяльності правоохоронних органів, благоустрою територій, вирішення питань житлово-комунальної сфери.
Виклики сьогодення ставлять перед органами самоорганізації населення нові, значно складніші завдання. Активна організаційна та координаційна діяльність
цих органів сьогодні спрямована на збір та відправлення гуманітарної допомоги українським військовим та
добровольцям, які беруть участь у антитерористичній
операції.
Разом із тим, представники ОСН мають багато
пропозицій щодо розвитку столиці, що потребують
узгодженого підходу та підтримки від міської влади.
Зокрема, в питаннях координації діяльності з депутатами міської ради на відповідних територіях, надання
частині ОСН додаткових, делегованих повноважень
тощо.
У липні цього року я презентував Програму дій Київського міського голови, яка передбачає комплекс
заходів щодо поліпшення життя в столиці та перетворення Києва на справді європейське місто. Сподіваюся, що органи самоорганізації населення ще активніше долучаться до виконання таких ініціатив столичної влади.
Дякую вам, шановні працівники органів самоорганізації населення, за любов до міста і завзяття, з яким
ви працюєте над тим, щоб воно ставало кращим. Бажаю, аби результати нашої спільної праці приносили
задоволення та сприяли розквіту славетного Києва!
Щиро вітаю вас із Днем місцевого самоврядування!
Київський міський голова
Віталій КЛИЧКО.
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Шановні працівники
органів самоорганізації населення!

Департамент суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вітає Вас із святом – Днем місцевого
самоврядування!
Ми переконані, що майбутнє нашої держави – за самодостатніми, самоорганізованими й патріотичними
громадами. Саме таким уособленням ми бачимо органи самоорганізації населення як представницькі органи
системи місцевого самоврядування нашої столиці, які ви
достойно представляєте.
Бажаю кожному з вас особисто, а також усьому активу органів самоорганізації населення не зупинятися
на досягнутому, цілеспрямовано вести за собою громади мікрорайонів, утверджувати демократичні принципи
громадянського суспільства.
Майже завершено рік 2014, який виявився чи не найскладнішим як у історії молодої держави України, так і в
розвитку самоврядного руху в Києві.
Багато чого з запланованого, на жаль, зробити не
вдалося, але ми разом із вами зберегли ОСНівський самоврядний рух, зберегли надію на краще майбутнє місцевого самоврядування Києва.
Так, на виконання заходів міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.»
із запланованих 6,9 млн. грн. фінансової підтримки ОСН
на 2014 рік 6,06 млн. грн. - це заробітна плата 75 керівників та 63 секретарів (1218 грн. + 30% надбавки) згідно з

окремим рішенням Київради, 63 бухгалтерів відповідно
з договорами (1218 грн.), а понад 800 тис. грн. – це оплата комунальних послуг, засобів зв’язку приміщень, що
їх орендують ОСНи, банківські послуги, нарахування на
заробітну плату.
Запланована кількість навчально-освітніх заходів
(круглі столи, семінари), випуски журналу «Вісник ОСН»,
додатку до «Вісника ОСН» (газетний варіант), проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування не були реалізовані.
Однак ініціатива киян щодо самоорганізації не згасала. До нашої численної громади ОСН у 2014 році приєдналися нові активні ініціативні групи жителів із Голосіївського, Дарницького, Печерського, Святошинського районів, які ініціювали та створили нові ОСН.
Безумовно, нашим спільним досягненням (до напрацювання якого, до речі, причетна значна частина активістів ОСН) є рішення Київської міської ради, що публікується далі.
Департамент суспільних комунікацій, зважаючи на ваші численні звернення, все-таки винайшов можливість випуску одного, підсумкового за весь 2014 рік «Вісника ОСН»,
що, сподіваємося, стане вам корисним порадником.
Враховуючи цьогорічні вибори до Київради, оновлення керівного складу виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
обрання значної кількості нових керівників та секретарів
органів самоорганізації населення, цей випуск «Вісника
ОСН» є за змістом більш інформаційним.
Чи не вперше саме в 2014 році значна частина активу ОСН – 50 осіб – пройшли повноцінне й змістовне навчання в дві сесії в Київському міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій і отримали відповідні сертифікати. До речі, цю практику ми продовжимо й у наступному році.
Плануючи діяльність на 2015 рік, департамент суспільних комунікацій готовий до ваших зауважень та
пропозицій, які ви традиційно можете подати за адресою: вул. Хрещатик, 44, каб. 412, тел. 230-92-07 та на
Е-пошту: dsk@kievcity.gov.ua.
Сподіваємося, що разом зі всіма киянами ми роком
прийдешнім продовжимо змінювати на краще рідне місто й країну.
Марина ХОНДА,
директор департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА).
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Рішення Київської міської ради № 372/372
від 13.11.2014
«Про затвердження Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за
якістю проведених ремонтних робіт у житлових будинках комунальної власності територіальної
громади міста Києва»
Відповідно до статті 36 та частини шостої статті 140 Конституції України, статей 21, 23 Житлового кодексу Української РСР,
частини першої статті 5, статті 14 та підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 7 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», Закону України «Про
органи самоорганізації населення», статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 14 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, частини
третьої статті 3 та пункту 6 частини першої статті 14 Типового положення про органи самоорганізації населення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 26 вересня 2002 року № 10/170, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 березня 2011 року № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві» та з метою реалізації контрольних функцій органів самоорганізації населення у сфері ремонтних робіт, Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт у житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва, що додається.
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики і постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.
*****
Додаток
до рішення Київської міської ради
від 13.11.2014 № 372/372

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних
робіт у житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва
І.	Загальні положення.
1.1. Положення про здійснення органами самоорганізації
населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт
у житлових будинках комунальної власності територіальної
громади міста Києва (далі – Положення) визначає механізм
реалізації власних повноважень органів самоорганізації населення (далі – ОСН) щодо контролю за якістю проведення
ремонтів у житлових будинках міста Києва, які є об’єктами
комунальної власності територіальної громади міста Києва.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях,
вказаних у Законі України «Про житлово-комунальні послуги», постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001
року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», наказах Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 10 серпня 2004 року № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків,
споруд» та від 17 травня 2005 року № 76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», наказі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13
«Про затвердження Правил управління будинком, спорудою,
житловим комплексом або комплексом будинків і споруд».

ІІ.	Формування Планів поточних ремонтних робіт та
внесення до них змін і доповнень за участі ОСН.
2.1. Протягом першого-третього кварталів поточного року
ОСН, долученого до формування річного плану поточних ремонтних робіт, балансоутримувачі будинків надають інформацію щодо проектів планів поточних ремонтів та запланованих витрат на наступний рік по будинках на території діяльності долученого ОСН.
2.2. ОСН вивчає надані балансоутримувачами будинків
проекти планів поточних ремонтних робіт та на випадок необхідності надає їм у письмовому вигляді пропозиції до планів або погоджує їх не пізніше, ніж через 30 календарних
днів з дня отримання.
2.3. Балансоутримувачі будинків згідно з визначеними
цим Положенням підставами для коригування надають підготовлені ними зміни та доповнення до планів поточного ремонту на розгляд ОСН, на території діяльності яких планується здійснення ремонту. Узгодження змін та доповнень до
вказаних планів проводиться в порядку, передбаченому даним Положенням для узгодження планів поточного ремонту.
2.4. Спірні питання між балансоутримувачами будинків та
ОСН як під час опрацювання проектів планів ремонтних робіт, так і внесення до них змін урегульовуються шляхом про-
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ведення переговорів між балансоутримувачами будинків та
ОСН. При цьому за балансоутримувачами будинків залишається право вирішального голосу.
Результати переговорів оформлюються відповідним протоколом розбіжностей, що підписується керівниками балансоутримувачів будинків та ОСН.
За умови своєї незгоди з прийнятими балансоутримувачами будинків рішеннями ОСН у тижневий термін після завершення переговорів звертається до управління житлово-комунального господарства (далі – УЖКГ) відповідної районної в місті Києві державної адміністрації з наданням копії
протоколу розбіжностей.
Рішення УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної
адміністрації є остаточним і у тижневий термін доводиться
до відповідних балансоутримувачаів будинків та ОСН.
ІІІ.	Формування Планів капітальних ремонтних робіт
за участі ОСН.
3.1. Протягом першого кварталу поточного року ОСН, долученого до формування річного плану капітальних ремонтних робіт, УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації надає інформацію щодо проекту плану капітального ремонту та запланованих витрат по будинках на
території діяльності ОСН.
3.2. ОСН вивчає наданий УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації проект плану капітальних
ремонтних робіт та на випадок необхідності надає йому у
письмовому вигляді пропозиції до плану або погоджує його
не пізніше, ніж через 30 календарних днів після отримання
від УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
3.3. Після отримання вказаних пропозицій і їх опрацювання УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації формують адресні переліки об’єктів для виконання
робіт з капітального ремонту і направляють на погодження
відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів.
3.4. Спірні питання між УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації та ОСН як під час опрацювання проекту Плану капітальних ремонтних робіт, так
і внесення до нього змін розв’язуються шляхом проведення переговорів між УЖКГ відповідної районної в місті Києві
державної адміністрації та ОСН за участю представника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). При цьому за УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації залишається
право ухвального голосу.
Результати переговорів оформлюються відповідним протоколом розбіжностей, що підписується керівниками ОСН та
УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
За умови своєї незгоди з прийнятим УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації рішенням ОСН у
тижневий термін після завершення переговорів звертається
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до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з наданням копії протоколу розбіжностей. Рішення Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) є остаточним і у
тижневий термін доводиться до УЖКГ відповідної районної
в місті Києві державної адміністрації та ОСН.
ІV.	Підготовка, корегування та оприлюднення планів
поточних і капітальних ремонтних робіт.
4.1. ОСН письмово інформує УЖКГ відповідної районної в
місті Києві державної адміністрації про наміри щодо реалізації власних повноважень у сфері контролю за якістю ремонтних робіт із визначенням адресного переліку житлових
будинків на території діяльності цього ОСН.
4.2. Поточний або капітальний ремонти житлового фонду
виконуються згідно з планом відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних документів.
4.3. Після виконання пункту 4.1. цього Положення ОСН
долучається до формування річних планів поточних і капітальних ремонтних робіт у житлових будинках на території
їх діяльності.
4.4. Поточний ремонт житлового фонду виконується згідно з річним планом, крім будинків, відносно яких не заплановані витрати на виконання таких робіт у складі тарифу на
послуги з утримання будинку та прибудинкової території.
4.5. В процесі підготовки проектів планів поточного і капітального ремонтів замовник (балансоутримувач будинку,
УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації тощо) враховує наявні в нього відомості про стан
житлового фонду, що визначаються за результатами загальних оглядів житлових будинків, звернень та заявок споживачів з урахуванням необхідності підтримки та поновлення
експлуатаційних характеристик житлового фонду.
4.6. Підготовка плану капітальних ремонтних робіт здійснюється УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної
адміністрації в межах бюджетних асигнувань на проведення цих робіт або фінансового плану балансоутримувачів будинків.
4.7. Підставами для коригування планів поточних або капітальних ремонтних робіт можуть бути:
■■ звернення споживачів (фізичних та юридичних
осіб), а також депутатів усіх рівнів;
■■ відомості про стан житлового будинку, що
визначається за результатами планового
обстеження, здійсненого підприємством, що
обслуговує його, та врахування необхідності
підтримки та поновлення експлуатаційних
характеристик будинку;
■■ зміна вартості робіт у зв’язку із підвищенням
встановленого державою рівня мінімальної
заробітної плати, вартості енергоносіїв,
матеріалів тощо;
■■ зміна обсягів ремонтних робіт;
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■■ внесення змін до бюджету міста на поточний
рік, якими збільшується чи зменшується сума
асигнувань, що виділяється на проведення
ремонту;
■■ в інших випадках, що вимагають позачергового
(невідкладного) проведення ремонту.
4.8. Замовник надає підготовлені ним на підставах, передбачених пунктом 4.6. цього Положення, зміни та доповнення
до планів поточного і капітального ремонтів на розгляд ОСН,
на території діяльності якого планується здійснення ремонту. Узгодження змін та доповнень до вказаних планів проводиться в порядку, передбаченому цим Положенням для узгодження проектів планів ремонту.
4.9. Плани поточного і капітального ремонтів є відкритими для ознайомлення з ними членами територіальної громади міста Києва.
Плани поточного і капітального ремонтів підлягають оприлюдненню шляхом опублікування на офіційних веб-порталах відповідної районної в місті Києві державної адміністрації та розміщення на дошках для оголошень в доступних
для відвідувачів місцях у приміщеннях замовників.
V.

Контроль за виконанням ремонтних робіт.

5.1. Контроль за виконанням поточних та капітальних ремонтних робіт здійснюється ОСН відповідно до плану їх проведення.
Для здійснення контролю представники ОСН можуть отримати у замовника інформацію про обсяги запланованих до
виконання ремонтних робіт та кошторисну документацію по
кожному запланованому об’єкту. Вказана інформація має
бути надана в установленому порядку.
5.2. На випадок виявлення ОСН з боку виконавця та/або
підрядника порушень при проведенні ремонтних робіт або
відхилень від плану їх виконання ОСН письмово повідомляє
про це замовника та УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
Замовник інформує про вжиті заходи щодо усунення зауважень ОСН та УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
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Прийняття виконаних ремонтних робіт.

6.1. На випадок виявлення ОСН з боку виконавця та підрядника порушень при проведенні ремонтних робіт або відхилень від плану їх виконання ОСН направляє письмові зауваження щодо цього замовникові та управлінню УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
Замовник інформує про вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень ОСН та управління УЖКГ відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
6.2. За результатами контролю якості виконання поточного і капітального ремонтів до підписання акту прийняття
виконаних ремонтних робіт ОСН приймається рішення про
оцінку якості виконаних робіт, що надається замовнику.
6.3. Замовник зобов’язаний враховувати надане ОСН рішення про оцінку якості виконаних робіт при підписанні акту прийняття виконаних ремонтних робіт.
6.4. За наявності не усунутих письмових зауважень, що
були висловлені ОСН відповідно до пункту 6.1. цього Положення, роботи з поточного ремонту вважаються такими, що
не виконані, а витрати на проведення якісного ремонту будинку у звітному році недоосвоєними.
6.5. У випадку, передбаченому пунктом 6.4. цього Положення, а також за умови недоосвоєння витрат на проведення якісного ремонту будинку, сформованих з урахуванням об’єктів житлового фонду, передбачених планом поточного ремонту у звітному році, мешканцям будинку плата за
утримання будинку та прибудинкової території знижується
на суму недоосвоєних витрат на поточний ремонт будинку в
установленому порядку.
6.6. ОСН, залучений до здійснення контролю за якістю
проведення поточних і капітальних ремонтів у житлових будинках міста Києва на території його діяльності, в рамках
звіту про свою діяльність з реалізації власних повноважень
на чергових зборах (конференції) жителів за місцем проживання інформує про здійснення ним контролю за якістю виконаних робіт на території діяльності органу самоорганізації населення і оцінки якості виконаних робіт.

Міська влада затвердила механізм громадського контролю
за проведенням ремонтів у житлових будинках
Коментар заступника голови КМДА Петра ПАНТЕЛЕЄВА
Дуже важливо, щоб самі мешканці міста взяли на себе ініціативу самоорганізації, здійснення контролю, прийняття дієвих рішень та досягнення колективної згоди.
Насамперед, контролювати якість капітальних та поточних ремонтів повинні кияни
– мешканці будинків. Попри те, що на сьогодні функція контролю за реалізацією програм
відновлення житлового фонду належить близько 20 різним інстанціям, жодна з них повною мірою не забезпечує дотримання прав жителів столиці. До того ж, ніхто, крім мешканців, не зможе краще й об’єктивніше оцінити рівень проведеної роботи.
ОСН матимуть змогу подавати представникам міської влади власні пропозиції до графіку капітальних та
поточних ремонтів, погоджувати остаточні плани робіт протягом 30 днів з дня отримання.
Найбільш спірні питання вирішуватимуться шляхом проведення переговорів між ОСН, районами та представниками профільних підрозділів КМДА.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 92 від 27.08.2014
«Про затвердження графіка проведення особистого прийому громадян головами
постійних комісій Київської міської ради VII скликання»
Відповідно до закону України «Про звернення громадян»:
1.	Затвердити графік проведення особистого прийому громадян головами постійних комісій Київської міської ради
VII скликання, що додається.
2.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Заступник міського голови –
секретар Київради

О.РЕЗНІКОВ

ГРАФІК
проведення особистого прийому громадян головами постійних комісій
Київської міської ради VII скликання
п/п

Прізвище, ім'я та по батькові голови
постійної комісії Київради

День та час проведення
особистого прийому

Місце
проведення особистого
прийому

1

Странніков Андрій Миколайович –
голова постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально-економічного
розвитку

перша п'ятниця місяця,
з 10-00 до 12-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1013,
тел. 202-72-99

2

Прокопів Володимир Володимирович –
голова постійної комісії Київради з
питань містобудування», архітектури та
землекористування

остання п'ятниця місяця,
з 14-00 до 16-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1010,
тел. 202-73-06

3

Шульга Наталія Іванівна – голова
постійної комісії Київради з питань освіти,
науки та інноваційної політики

щопонеділка,
з 09-00 до 12-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1004,
тел. 202-70-58

4

Крикунов Юрій Володимирович –
голова постійної комісії Київради з питань
охорони здоров'я та соціального захисту

перший та третій
понеділок місяця,
з 09-00 до 10-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1003,
тел. 202-71-05

5

Андрійко Руслан Юрійович – голова
постійної комісії Київради з питань
екологічної політики

остання середа місяця,
з 10-00 до 12-00 години

м.Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1005/1,
тел. 202-72-31

6

Піковський Ігор Олександрович –
голова постійної комісії Київради з питань
транспорту та зв'язку

перший вівторок місяця,
з 09-30 до 12-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1023,
тел. 202-73-04
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Прізвище, ім'я та по батькові голови
постійної комісії Київради

День та час проведення
особистого прийому

Місце
проведення особистого
прийому

7

Бродський Олександр Якович –
толова постійної комісії Київради з
питань місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних зв'язків

друга та четверта
середа місяця,
з 15-00 до 17-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1019,
тел. 202-71-07

8

Матузко Олена Олександрівна –
голова постійної комісії Київради з питань
інформаційної політики та реклами

перша та третя середа місяця,
з 11-00 до 12-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1020,
тел. 202-76-95

9

Береговий Юрій Миколайович –
голова постійної комісії Київради з питань
власності

вівторок (у дні проведення
засідання постійної комісії)
з 09-00 до 10-00 години

м.Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1015,
тел. 202-72-24

10

Клюс Олександр Васильович – голова
постійної комісії Київради з питань
житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу

третій вівторок місяця,
з 14-00 до 15-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1014,
тел. 202-70-29

11

Карпенко Анатолій Якович –
голова постійної комісії Київради з
питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

друга та четверта
середа місяця
з 14-00 до 15-00 години

м. Київ, вул, Хрещатик, 36,
кімн. 1021,
тел. 202-73-11

12

Черніков Олександр Михайлович –
голова постійної комісії Київради з питань
регламенту та депутатської етики

друга та четверта
середа місяця
з 14-00 до 15-00 години

м.Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1022,
тел. 202-70-47

13

Луценко Ігор Вікторович –
голова постійної комісії Київради з питань
культури та туризму

щоп'ятниці,
з 11-00 до 13-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1024,
тел. 202-73-05

14

Даниленко Віталій Васильович –
голова постійної комісії Київради з питань
сім'ї, молоді та спорту

щовівторка
з 10-00 до 12-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1001,
тел. 202-74-58

15

Мосійчук Ігор Володимирович – голова
постійної комісії Київради з питань
дотримання законності, правопорядку та
боротьби з корупцією

щочетверга
з 10-00 до 12-00 години

м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
кімн. 1018,
тел. 202-70-89

В. о. керуючого справами
секретаріату
Київської міської ради

Є. СИТНІЧЕНКО
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Самоорганізація населення:
перспективи та можливості

Олександр БРОДСЬКИЙ,
голова постiйної комiсiї Київради
з питань місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних
зв’язків

Якщо аналізувати проблему без
зайвих упереджень, на шляху розвитку структур самоорганізації населення у місті Києві, на мою думку,
існує ряд перепон.
Насамперед, досить слабка активність самих городян. Громадянська ініціатива є, переважно, пре-

рогативою обмеженого кола осіб,
які з тих чи інших причин потребують самовираження. Існують певні бар’єри організаційного, матеріально-фінансового та й психологічного характеру між виконавчими
органами місцевого самоврядування та структурами самоорганізації
населення.
За час роботи постійної комісії
з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних
зв’язків, виявлено значні прорахунки у законодавчій базі, слабкість ресурсів органів самоорганізації населення.
Розв’язання даних проблем у річищі зазначеного, на моє переконання, слід шукати в плідному співробітництві з органами місцевого самоврядування, забезпеченні
взаємодії з комерційними організаціями, налагодженні та підтриманні контактів з громадськими
(неурядовими
некомерційними)
організаціями і, що саме головне,
в подальшому підвищенні соціальної активності членів територіальної громади.
Ситуація змушує також вдаватися до пошуків різноманітних шляхів

фінансування комітетів самоорганізації. Один з виходів – подання органами самоорганізації населення
пропозицій щодо реалізації певних
напрямів соціально-економічного
розвитку міста в рамках розширення власних повноважень. Другим
кроком стане складання програм
розвитку локальних територій - мікрорайонів. І питання тут не тільки
у фінансуванні лише за рахунок бюджетних коштів і коштів населення,
але й через залучення інвестиційних коштів.
За ініціативою комісії розроблено програму для активу комітетів
самоорганізації населення, ініціативних груп щодо проведення семінарів, круглих столів, зустрічей
з керівництвом міста, заплановано семінари-тренінги для керівного
складу органів самоорганізації населення з питань розробки та написання програм, що матимуть фінансовою основою грантові кошти.
Враховуючи ініціативи комісії
щодо вдосконалення чинного законодавства, робота на рівні Київради, з точки зору врегулювання діяльності ОСН, повинна стати пріоритетною.

Розширене засідання постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.
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Перелік міських цільових програм, що діють у м. Києві
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
■■ Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених
насаджень в центральній частині міста;
■■ Міська цільова програма «Гаряча вода м.Києва на 2011-2015 роки»;
■■ Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва
на 2011-2015 роки;
■■ Програма поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010-2015 роки;
■■ Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки;
■■ Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва;
■■ Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА
■■ Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа, на 2013-2015 роки;
■■ Програма будівництва (придбання) доступного житла у м.Києві на 2010-2017 рр.;
■■ Програма розвитку соціального житла у м.Києві на 2010-2015 роки. ТРАНСПОРТ
■■ Програма розвитку єдиного паркувального простору в м.Києві до 2015 року;
■■ Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва «Яскраве місто» до 2014 року.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
■■ Міська комплексна програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки;
■■ Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки; Програма зайнятості населення м.Києва
на період до 2017 року.
ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТ
■■ Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний. 2011-2015 роки».
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
■■ Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами на 2012-2016 роки;
■■ Програма використання та охорони земель м.Києва на 2011-2015 роки.
КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО
■■ Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво» на 2011 -2015 роки;
■■ Міська цільова програма «Київ етнічний» на 2012-2015 роки;
■■ Міська цільова програма «Київ: державно-церковні відносини на 2011-2015 роки».
ОСВІТА
■■
■■
■■
■■

Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»;
Міська цільова комплексна програма підтримки сім’ї та молоді на 2012-2016 роки;
Програма «Діти столиці» на 2011-2015 роки;
Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012-2016 роки.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
■■ Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012-2016 роки; Міська програма оздоровлення та відпочинку
дітей м.Києва на період до 2018 року;
■■ Міська комплексна програма «Репродуктивне здоров’я населення міста Києва на 2008-2015 роки»;
■■ Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва
на 2011-2017 роки;
■■ Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013-2016 роки.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
■■ Міська комплексна програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у
м.Києві на 2012-2016 роки.

ІНШІ
■■ Міська цільова програма інформатизації міста Києва на 2013-2014 роки;
■■ Міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на 2011-2014 роки;
■■ Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 pp.;
■■ Міська цільова програма на 2011-2015 роки «Київ інформаційний»;
■■ Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009-2014 роки;
■■ Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011-2015 років;
■■ Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної
аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2012-2016 роки;
■■ Комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця»
на 2012-2015 роки;
■■ Міська цільова програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року;
■■ Київська міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки;
■■ Міська цільова програма створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва
на 2013-2015 роки;
■■ Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки
до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання
молоді в 2011-2015 роках;
■■ Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових
органів у місті Києві на 2011 -2015 роки;
■■ Програма інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування
та діяльності органів Державної податкової служби м.Києва на 2012-2014 роки;
■■ Міська цільова програма «Нагороди» на 2012-2016 роки.

ВІД РЕДАКЦІЇ:

 іські цільові програми розробляються відповідно до рішення Київської міської ради від
М
29.10.2009 року №520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських
цільових програм у місті Києві».
Профільний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за даним напрямком – Департамент економіки та інвестицій
(вул. Хрещатик, 36, тел. 202-72-78, E-mail: org@guekmda.gov.ua).
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Департаменти виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Департамент будівництва та житлового забезпечення
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. Володимирська, 42, м. Київ, 01030
Телефон: (044) 235-61-02
Е-пошта: dbz@kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Спасибко Олександр Валерійович
Департамент економіки та інвестицій
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044
Телефон приймальні: 202-77-00; 202-72-49
Телефон загального відділу: 202-72-78
Факс: 202-76-60
Е-пошта: org@guekmda.gov.ua
Телефони управління з питань пайової участі:
202-72-55;
■■ 202-72-72; 202-72-81; 202-72-52
■■ Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Поворозник Микола Юрійович
Адреса: м.Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 618
Департамент житлово-комунальної інфраструктури
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. В. Житомирська, 15 А, м. Київ, 01601
Телефон приймальні: (044) 279-29-21
Факс: (044) 279-29-21
Е-пошта: gukg@meta.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до
16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45

■■ Факс: (044) 288-07-57
■■ Е-пошта: dep@kievzem.kiev.ua
■■ Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до
16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Поліщук Олексій Григорович
Департамент комунальної власності м. Києва
■■ Адреса: вул. Хрещатик, 10, м. Київ, 01001
■■ Телефон приймальні: 202-61-51
■■ Телефон відділу документального забезпечення: 20261-68
■■ Факс: 202-61-51
■■ Е-пошта: gukv@gukv.gov.ua
■■ Сайт: www.gukv.gov.ua
■■ Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до
16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Відділ документального забезпечення приймає документи:
■■ Понеділок-четвер з 10.00 до 13.00, з 14.00 до 17.00
■■ П`ятниця з 10.00 до 13.00, з 14.00 до 16.00
■■ Адреса: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 510
Директор департаменту Гудзь Андрій Анатолійович
Департамент культури
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Департамент земельних ресурсів

Адреса: бульвар Шевченка, 3, Київ, 01004
Телефон: (044) 279-61-09
Факс: (044) 279-59-64
Е-пошта: kmdakultura@gmail.com
Сайт: dk.kievcity.gov.ua
Довідки щодо вхідної пошти за телефоном:
(044) 278-29-05
■■ Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45

■■ Адреса: вул. Хрещатик, 32-а, Київ, 01601
■■ Телефон: (044) 279-58-72, (044) 288-07-57

Прийом громадян щоденно, крім сб. та нд.
В. о. директора департаменту Попова Діана Олегівна

Директор департаменту Новицький Дмитро Юрійович
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Департамент містобудування та архітектури

■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45

■■
■■
■■
■■
■■

Директор департаменту Кузьменко Максим Андрійович

Адреса: вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001
Телефон канцелярії: (044) 235-10-25
Е-пошта: info@gugrad.gov.ua
Сайт: www.kga.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту – головний архітектор Целовальник
Сергій Анатолійович
■■ Телефон/факс: (044) 279-41-67
Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03680
Телефон приймальні: (044) 489-50-05
Факс: (044) 489-36-31, (044) 489-33-68
Е-пошта: blagodepKMDA@gmail.com
Сайт: http://gukbm.kiev.ua
Facebook: www.facebook.com/blagodepkmda
Youtube: www.youtube.com/improveKyiv
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Білоцерковець Дмитро Олександрович
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: бульв. Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01004
Телефон: (044) 279-14-46
Факс: (044) 279-89-62, (044) 279-13-51
Е-пошта: osvita@guo.kiev.ua
Сайт: don.kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до
16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Фіданян Олена Григорівна
■■ Адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 3, к. 402
■■ Прийом громадян: вівторок з 15.00 до 17.30
Департамент охорони здоров’я
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001
Телефон: (044) 284-08-75
Факс: (044) 278-01-03
Е-пошта: admin@health.kiev.ua
Сайт: health.kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Департамент промисловості та розвитку підприємництва
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. Терещенківська, 11-А, м. Київ, 01044
Телефон: (044) 235-86-93
Факс: (044) 235-86-93
Е-пошта: dprp@kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45

■■ Прийом громадян: щопонеділка з 14:00 до 18:00
Департамент соціальної політики
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: пр-т Комарова, 7, м. Київ, 03165
Телефон: (044) 408-74-54, (044) 408-39-74
Факс: (044) 408-61-33
Е-пошта: nli@soczahyst.kiev.ua
Сайт: dsp.kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Бичков Сергій Іванович
■■
■■
■■
■■

Адреса: пр-т Комарова, 7, м. Київ, 03165
Телефон: (044) 408-39-74, (044) 408-53-77
Факс: (044) 408-74-54
Години прийому: щосереди з 9:00 до 13:00

Департамент суспільних комунікацій
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. Хрещатик, 44 (4-й поверх), 01001, м. Київ
Телефон: (044) 279-55-97, 202-72-43
Факс: 279-55-97
Е-пошта: dsk@kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Хонда Марина Петрівна
■■ Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 (4-й поверх),
кім. 402
■■ Телефон: (044) 279-55-97, (044) 202-72-43
Департамент транспортної інфраструктури
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030
Телефон: (044) 202-63-13
Факс: (044) 202-63-33
Е-пошта: dti@kievcity.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до
16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Бортник Олександр Миколайович
Департамент фінансів
■■
■■
■■
■■
■■

Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Телефон: +380 44 202-79-29
Факс: +380 44 202-73-27
Е-пошта: info@kmfd.gov.ua
Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до
16:45
■■ Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Директор департаменту Репік Володимир Михайлович
■■ Особистий прийом громадян проводиться щовівторка з
14.00 до 18.00 за адресою: вул. Хрещатик, 36, 7 поверх.

ВІСНИК

Служимо громаді
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Фото Миколи ШИБИКА.

Зважаючи на численні звернення громадян, громадських організацій, депутатів Київради надаємо витяг із
Єдиного реєстру ОСН м. Києва в розрізі районів столиці.
Повідомляємо, що у Єдиному реєстрі органів самоорганізації населення у м. Києві станом на 30.11.2014 обліковується 126 представницьких органів. Детальну інформацію про органи самоорганізації населення міста можна отримати з Єдиного реєстру, розміщеного на офіційному порталі Київської міської влади (htt://kievcity.gov.ua/
done_img/f/Реєстр).



ОСН Голосіївського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення

Адреса прийому громадян

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

1.

“Комітет мікрорайону 03187 м. Київ, вул. Заболотного, 6-а
“Теремки-1”
Тел. 526-12-01 shapovalova_n@i.ua

Щосереди

з 10-00 до 15-00

Бакун
Ольга Онисіївна

2.

“Комітет мікрорайону 03191 м. Київ, вул. В. Касіяна, 8
“Теремки-2”
тел. 250-35-06 liko-holding@ukr.net

Друга середа
кожного місяця

з 17-00 до 19-00

Нікітенко
Валерій Юрійович

3.

“Комітет мікрорайону 03040 м. Київ, вул. Дубініна, 14, кв. 3
“Голосієво”
тел. 257-76-42

Понеділок
Середа

з 15-00 до 18-00
з 15-00 до 18-00

Козюба
Марія Семенівна

4.

«Комітет мікрорайону 03039 м. Київ, вул. Васильківська, 8
«Деміївка»
тел. 067-935-20-64 amritam@ukr.net

П’ятниця

з 16-00 до 18-00

Чижик
Леся Іванівна

5.

“Комітет мікрорайону 03026 м. Київ, вул. Червонопрапорна, 148,
“Пирогів”
школа №150
тел. 228-05-37 alecsko@bigmir.net

Середа

з 18-00 до 20-00

Ковтуненко
Олександр Григорович

6.

Вуличний комітет
“Хуторець”

Четвер

з 14-00 до 19-00

Константінова
Валентина Вікторівна

7.

“Комітет мікрорайону 03028 м. Київ, вул. Панорамна, 26, кв.2
“Лиса гора”
тел. 525-18-26 fani2006_90@mail.ru

Вівторок
Четвер

з 15-00 до 18-00
з 15-00 до 18-00

Доценко
Тетяна Миколаївна

03187 м. Київ, вул. Жулянська, 4
тел. 222-76-42 natasha_konstant@mail.ru
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ОСН Дарницького району
№ Назва органу
самоорганізації
населення

Адреса прийому громадян

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

1.

“Комітет мікрорайону 02091м. Київ, вул. Ревуцького, 13-б, к. 23
“Нова Дарниця-3”
Тел. 050-469-85-41 imirinda@mail.ru

Середа

з 14-00 до 18-00

Сидорова
Ірина Вікторівна

2.

“Комітет мікрорайону 02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 36, к.7
“Рембаза”
тел. 567-96-11; 567-88-18 belari@mail.ru

Друга та четверта
середа місяця

з 13-00 до 16-00

Береснєва
Лариса Євгенівна

3.

“Квартальний комітет
“Дарниця”

Четвер

з 14-00 до 18-00

Клименко
Ніна Павлівна

4.

«Комітет мікрорайону 02121м. Київ, вул. Вірменська, 29
«Нова Дарниця – 5»
тел. 563-05-22 baritsky@i.ua

Вівторок
Четвер

з 09-00 до 13-00
з 14-00 до 18-00

Барицький
Павло Володимирович

5.

«Комітет мікрорайону 02096 м. Київ, вул. Сімферопольська, 9/1
«Нова Дарниця – 2»
тел. 331-75-73 fortuna-s@ukr.net

Середа

з 15-00 до 18-00

Сікалова
Вікторія Юріївна

6.

«Комітет мікрорайону 02132 м. Київ, вул. Завальна, 1-в
«Осокорська садиба» тел. 222-52-89 0972844261@mail.ru

Середа

з 13-00 до 16-00

Чуйко
Тетяна Миколаївна

7.

Квартальний комітет
«Зариваха»

з 10-00 до 14-00

Гапієнко
Світлана Яківна

8.

Будинковий комітет
м. Київ, вул. Ілліча, 10/5 кв. 13
«Вулиця Крупської, 10» тел. 566-52-70 Bk-krupskoi10@i.ua

Вівторок
Четвер

з 10-00 до 13-00
з 17-00 до 19-00

Чуркіна
Лідія Іванівна

9.

Будинковий
комітет«Вулиця Анни
Ахматової, 41, 43»

Вівторок
Четвер

з 10-00 до 13-00
з 18-00 до 21-00

Бей
Людмила Анатоліївна

з 10-00 до 13-00

Мартиненко
Василь Савович

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

02175 м. Київ, Харківське шосе, 57
тел. 563-63-98

02132 м. Київ, 132 вул. Трускавецька, буд. 7 Кожна друга
тел. 050-358-37-50 larisa.kaliberda@ukr.net субота місяця

02095 м. Київ вул. Княжий Затон, 13 ЖЕД –
205 063-389-55-2 liudmyla_bej@ukr.net

10. «Комітет мікрорайону 02088 м. Київ, вул. Леніна, 43
Понеділок,
«Нижні Бортничі»
тел. 044-564-82-82 kate.voinova@gmail.com середа, п’ятниця



ОСН Деснянського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення

Адреса прийому громадян

1.

“Комітет мікрорайону 02222 м. Київ, вул. Радунська, 18 ЖЕК 318,
“Радунь”
2 поверх, кім. 25 vaha@email.ua

Середа

з 15-00 до 19-00

Жолудєв
Василь Михайлович

2.

“Комітет мікрорайону 02222 м. Київ, вул. Будищанська, 3,
“Чернігівський”
ЖЕК №316

Середа
П’ятниця

з 14-00 до 19-00
з 10-00 до 12-00

Качаненко
Валентина Андріївна

3.

“Комітет мікрорайону 02097 м. Київ вул. Будищанська, 3, ЖЕК 317 Середа
“Новодеснянський”
тел. 534-46-99 26477389@mail.ru
П’ятниця

з 10-00 до 12-00
з 10-00 до 12-00

Пушкарьов
Євген Федорович

4.

“Квартальний комітет
“Радосинь-2”

02217 м. Київ, вул. Закревського, 27/2,
тел. 546-44-38; 222-72-13

Середа

з 17-00 до 19-00

Зубченко
Надія Іванівна

5.

“Комітет мікрорайону 02089 м. Київ, пр-т Броварський, 67-г,
“Биківня”
тел. 544-95-98 dubrava.v@ukr.net

Середа

з 18-00 до 20-00

Легеза
Микола Андрійович

6.

“Комітет мікрорайону 02217 м. Київ, вул. Закревського, 3, к.7
“Радосинь - 1”
тел. 547-84-81

Середа

з 16-00 до 18-00

Віротченко
Ірина Петрівна

7.

“Комітет мікрорайону м. Київ, пр-кт Лісовий, 23-а (господарський блок) Середа
“Лісовий-4”
тел. 518-23-13; 331-40-93 mariaremez@yandеx.ua П’ятниця

з 15-00 до 19-00
з 10-00 до 13-00

Цукур
Наталія Петрівна

8.

“Комітет мікрорайону 02156 м. Київ, вул. А. Курчатова, 3-б
“Лісовий - 2”

Середа
П’ятниця

з 10-00 до 13-00
з 15-00 до 17-00

Смоліна
Галина Павлівна

9.

«Комітет мікрорайону 02222 м. Київ, вул. О. Сабурова, 20
«Контакт»
тел. 331-40-54 osnkontakt@bigmir.net

Понеділок
Середа

з 10-00 до 12-00
з 15-00 до 19-00

Кирпач
Валентина Гаврилівна

10. «Комітет мікрорайону 02232 м. Київ, вул. Бикова, 7-а,
Середа
«Джерело»
тел. 532-64-66; kvde@ukr.net; kmdgerelo@ukr.net П’ятниця

з 15-00 до 17-00
з 10-00 до 13-00

Черевко
Олена Іллівна

11. “Комітет мікрорайону 02222 м. Київ, вул.Сабурова, 3а,
“Десна”
тел. 547-90-42

Середа
П’ятниця

з 15-00 до 18-00
з 10-00 до 12-00

Орлова
Людмила Сергіївна

12. “Комітет мікрорайону 02225 м. Київ, вул. Каштанова, 8-г, к.8,
“Каштановий”
ЖЕК №310 тел. 515-57-42 barbon@ukr.net

Понеділок
Четвер

з 15-00 до 17-00
з 10-00 до 12-00

Меліхов
Сергій Ілліч

13. «Комітет мікрорайону 02232 м. Київ, вул. Закревського, 87-д, ЖЕК 314,
«Приозерний»
каб. 10, тел. 362-67-79 priozerosn@ukr.net

Середа
Четвер

з 10-00 до 16-00
з 10-00 до 16-00

Коваль
Владислав Ігорович

14. “Комітет мікрорайону 02232 м. Київ, вул. Милославська, 93-е,
“Милославський”
ЖЕК 316, тел. 532-64-58
osn_miloslavskiy@bigmir.net

Середа

з 15-00 до 19-00

Токарський
Дмитро Миколайович

15. “Комітет мікрорайону 02232 м. Київ, вул. Милославська, 33-а, к.5.,
“Пухівський”
тел. 534-63-02 tvkz@ukr.net

Середа
П’ятниця

з 14-00 до 18-00
з 10-00 до 13-00

Заграничний
Валерій Олексійович

з 18-00 до 20-00

Бабієнко Лариса Іллівна

16. “Будинковий комітет
“Вулиця Миколи
Закревського, 47-б»

02222 м. Київ 222 вул. М. Закревського, 47-б, Четвер
кв. 40, тел. 545-21-90

ВІСНИК

Служимо громаді

органів самоорганізації населення



ОСН Дніпровського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення
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Адреса прийому громадян

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

1.

“Комітет мікрорайону 02152 м. Київ, вул. Бучми, 6 (музична школа №6), Понеділок
“Березняки-Тельбін” тел. 553-39-50 dniproagit@gmail.com
Середа

з 10-00 до 13-00
з 10-00 до 13-00

Гуманенко Валерій
Леонідович

2.

«Комітет мікрорайону 02147 м. Київ, вул. Русанівська набережна, 18.
«Русанівка»
тел. 295-18-74 rusanivkaosn@ukr.net

Четвер

з 19-00 до 21-00

Нєстєрков Андрій
Євгенович

3.

«Комітет мікрорайону м. Київ – 098, вул. Чудновського, 1/10
«Ленінградська площа» dniproorg@ukr.net

Середа

з 18-00 до 20-00

Сідляренко Наталія
Василівна

4.

«Комітет мікрорайону м. Київ, просп. Возз’єднання,3-а
«Каунаський»
hlopov@ukr.net

Четвер

з 17-00 до 19-00

Хлопов Сергій
Миколайович

5.

Будинковий комітет
«Бульвар Праці, 5»

Понеділок
Вівторок

з 10-00 до 15-00
з 10-00 до 15-00

Корабельська Валентина
Романівна

6.

Будинковий комітет «Ву 02152 м. Київ, вул. Березняківська, 16
лиця Березняківська, 16» тел. 553-86-28 natalya_yavdoshenko@mail.ru

Четвер

з 17-00 до 19-00

Навродська Людмила
Анатоліївна

7.

«Комітет мікрорайону м. Київ, вул. Челябінська, 9-б ЖРЕО №405
«Микільська Слобідка» 361-94-83 z-kravchenko@ukr.net

Перша субота
місяця

з 10-00 до 14-00

Кравченко Зінаїда
Іванівна

8.

«Комітет мікрорайону м. Київ
«Воскресенка»
бульвар Перова, 16-б

Перший вівторок
місяця

з 10-00 до 12-00

Прус Юлія Олегівна

9.

«Комітет мікрорайону 02092 м. Київ, вул. Алма-Атинська, 3/1
«Дніпровець»
тел. 383-92-35

Четвер

з 15-00 до 18-00

Себба В’ячеслав
Вадимович

02100 м. Київ, бул. Праці, 5,
тел. 559-47-73

ОСН Оболонського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення

Адреса прийому громадян

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

1.

“Будинковий комітет
“Проспект Героїв
Сталінграда, 39”

04210 м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 39,
тел. 413-53-12
an.om.42@mail.ru

Кожна 3-я середа
місяця

з 17-00 до 19-00

Омельянюк Зінаїда
Василівна

2.

“Будинковий комітет
“Проспект Героїв
Сталінграда, 49-б»

04213 м. Київ, Проспект Героїв Сталінграда,
49-б, (в приміщенні консьєржа)
тел. 068-100-04-67 lenchichec@ukr.net

Другий вівторок
кожного місяця

з 10-00 до 12-00

Коваль Олена
Володимирівна

3.

“Будинковий комітет 04201 м. Київ, вул. Мінське шосе,12,
“Мінський проспект, 12” тел. 383-77-86 newvlad@ukr.net

Кожен 1-й та 3-й
понеділок місяця

з 17-00 до 18-00

Шевеленко Юлія
Василівна

4.

04114 м. Київ, Хутір Редьки, №1
«Комітет мікрорайону
«Селище Водогін, хутори 067-233-65-59
Микільський та Редьки»

Вівторок

з 10-00 до 14-00

Вікторів Василь
Григорович

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

ОСН Печерського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення

Адреса прийому громадян

1.

“Комітет мікрорайону 01004 м. Київ, Крутий узвіз, 6/2
“Олімпійський”
тел.287-10-24;287-00-57 k_olimp@list.ru

Вівторок

з 10-00 до 14-00

Кириллова Ніна Матвіївна

2.

“Комітет мікрорайону 03150 м. Київ, вул. Тверська, буд.6
“Новопечерський”
тел. 361-74-61; 361-05-88 sofiasher@ukr.net

Понеділок
Середа

з 10-00 до 13-00
з 14-00 до 17-00

Кропивка Софія Юхимівна

3.

“Комітет мікрорайону 01042 м. Київ, вул. Патриса Лумумби,16
“Печерська фортеця” тел. 360-46-45

Середа

з 15-00 до 18-00

Ракоїд Ганна Петрівна

4.

“Комітет мікрорайону 01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 6
“Видубичі”
тел. 285-28-67

Вівторок

з 10-00 до 14-00

Чмих Олександр
Васильович

5.

“Комітет мікрорайону 01024 м. Київ, вул. Лютеранська, 26/17
“Хрещатик”
тел. 278-75-45

Середа
П’ятниця

з 14-00 до 17-00
з 09-00 до 13-00

Луценко Надія Юріївна

6.

“Комітет мікрорайону 01021 м. Київ, провулок Мар’яненка, 9
“Липки”
тел. 280-60-32 oksana85@bigmir.net

П’ятниця

з 10-00 до 13-00

Белінська Валентина
Миколаївна

7.

“Комітет мікрорайону 01021 м. Київ, Кловський узвіз,24,
“Злагода”
тел. 280-95-18

Вівторок
Четвер

з 10-00 до 14-00
з 10-00 до 14-00

Мудренок Надія Василівна

8.

“Будинковий комітет
01021 м. Київ, вул. Інститутська, 15/5, тел.
“Вулиця Інститутська, 15/5” 253-23-58 alastovchenko@i.ua

Вівторок
Четвер

з 15-00 до 19-00
з 10-00 до 13-00

Ластовченко Олександр
Михайлович
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Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

04073 м. Київ, вул. Фрунзе, 115/3
maksim9799@mail.ru
04136 м. Київ, вул. М. Гречка,18-г, кв. 46,
тел. 443-99-57
radapodol@mail.ru
04208 м. Київ, пр. Георгія Гонгадзе,
3-б, тел. 361-07-35
zakhar1953@meta.ua
04108 м. Київ, пров. Квітневий, 1
vindep2010@mail.ru

Перший та другий з 16-00 до 18-00
вівторок місяця
Середа
з 14-00 до 18-00

Недождій Максим
Петрович
Бадиленко Таїсія
Миколаївна

Середа

з 15-00 до 18-00

Захарченко Анатолій
Григорович

Вівторок, четвер

з 10-00 до 17-30

Агій Іван Іванович

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

з 10-00 до 14-00

Тищенко Володимир
Антонович
Буковський Станіслав
Олександрович
Ширяєв Геннадій
Володимирович

Адреса прийому громадян

03115 м. Київ, вул. Звенигородська, 23
Вівторок, четвер
тел. 067-406-88-48 vladantonovich@yandex.ru
вул. Святошинська, 6
Четвер
тел. 424-78-01 marita@ec-centre.com.ua
м. Київ, вул. Ак. Туполєва, 3
Четвер
тел. 443-73-75
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15-б
099-544-46-47 tamara001@ukr.net
м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 32/11
423-27-99 astter@bigmir.net

з 10-00 до 14-00
з 10-00 до 13-00

Середа

з 16-00 до 18-00

Середа

з 10-00 до 12-00

Бєлокраїнська Людмила
Петрівна
Мартиненко Валентина
Миколаївна

03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, 3-б кв. 20 Щоденно
098-484-96-40

з 10-00 до 13-00

Герцева Олена Валеріївна

м. Київ вул. Зодчих, 60/1
тел. 273-60-85 tinalanet@mail.ru

Четвер

з 17-00 до 20-00

Рудніцький Василь
Васильович

Адреса прийому громадян

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

03067 м. Київ, бульвар. І. Лепсе, 15-а
тел. 404-87-40, 401-12-83
03138 м. Київ, вул. Каменярів, 32
bfsolomenka@ukr.net
03169 м. Київ, вул. Радянська, 3
тел. 250-71-68, 2507168@ukr.net
03141 м. Київ, вул. Волгоградська, 41-а
Vit_2009@ukr.net
03067 м. Київ, вул. Виборська, 42, к.3
тел. 8-066-107-78-12; 361-86-25
osn.elena@mail.ru
03061 м. Київ, вул. Карпатська, 33
тел. 228-61-60 helen33p@gmail.com
03065 м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 14-а
тел. 408-63-53 luda2207@ukr.net
03141 м. Київ, вул. Городня, 7,
тел. 275-35-17
mykolab58@mail.ru

Середа
П’ятниця
Четвер

з 11-00 до 15-00.
з 11-00 до 15-00.
з 18-00 до 19-00

Перший та третій
четвер місяця
Перша та третя
середа місяця
Середа
П’ятниця

з 09-00 до 13-00.

Фоліна Тетяна
Олександрівна
Редько Клара
Миколаївна
Ісаєв Сергій
Володимирович
Осьмак Віталій
Дмитрович
Григоренко Олена
Григорівна

Щодня крім
суботи та неділі
Середа

з 10-00 до 18-00

Середа

з 14-00 до 19-00

Дні прийому
громадян

Години прийому
громадян

Керівник ОСН

Середа

з 12-00 до 15-00

Чиж Юрій Іванович

Четвер

з 17-00 до 20-00

Перший тиждень
Другий тиждень

з 10-00 до 12-00
з 15-00 до 17-00

Лісовець Тамара
Павлівна
Солоненко Алла
Павлівна

Вівторок, четвер

з 09-00 до 18-00

ОСН Солом’янського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення
1. “Комітет мікрорайону
“Відрадний”
2. “Комітет мікрорайону
“Совки”
3. “Комітет мікрорайону
“Жуляни”
4. “Комітет мікрорайону
“Батиєва гора”
5. “Комітет мікрорайону
“Рідна оселя”
6.
7.
8.



Адреса прийому громадян

ОСН Святошинського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення
1. “Квартальний комітет
“Авіатор”
2. «Комітет мікрорайону
«Злагода-1»
3. «Вуличний комітет»
«Вулиця Академіка
Туполєва»
4. «Квартальний комітет
«Прип’ятчани»
5. «Будинковий комітет
«Вулиця Михайла
Котельникова, 32/11»
6. «Будинковий
комітет «Вулиця,
Картвелішвілі, 3-б»
7. «Будинковий комітет
«Вулиця Зодчих,60/1»



органів самоорганізації населення

ОСН Подільського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення
1. “Комітет мікрорайону
“Куренівка”
2. “Комітет мікрорайону
“Рада мікрорайону
“Нивки”
3. “Комітет мікрорайону
“Рада житлового
масиву “Виноградар”
4. “Комітет мікрорайону
“Мостицький”



ВІСНИК

Служимо громаді

«Комітет мікрорайону
«Дачі Караваєві»
«Комітет мікрорайону
«Грушківський»
«Будинковий комітет
«Вулиця Городня, 7, вулиця Докучаєвська, 12»

з 18-00 до 19-00
з 15-00 до 18-00.
з 10-00 до 13-00.

з 14-00 до 19-00

Папуша Олена
Валентинівна
Кваша Світлана
Несторівна
Боклан Микола Семенович

ОСН Шевченківського району
№ Назва органу
самоорганізації
населення
1. «Комітет мікрорайону
«Лук’янівський»
2. “Комітет мікрорайону
“Сирецьке джерело”
3. “Квартальний комітет
“Шулявка”
4.

Адреса прийому громадян

04119 м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 9,
в приміщенні ЖЕКу «Лук’янівка»
04060 м. Київ, вул. Щусєва, 36, 2 під’їзд
тел. 223-72-14 tplisovets@ukr.net
03055 м. Київ, вул. В. Василевської, 11-а,
у приміщенні територіального центру №2
тел. 236-79-26 alla_solonenko@ukr.net
«Комітет мікрорайону 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 15а,
«Сирець-1»
тел. 229-08-65 osns-1@ukr.net

Крупчан Світлана
Сергіївна

ВІСНИК

З досвіду роботи
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Завершується 2014 рік. Час підводити підсумки діяльності, складати плани на наступний 2015 рік.
Редакція «Вісника ОСН» попросила деяких керівників (як досвідчених, так і початківців) розповісти про
основні досягнення, знакові події за рік, що минає.
Подаємо матеріали, що надійшли до редакції. Сподіваємося, вони стануть орієнтиром новообраним керівникам та секретарям, всьому активу ОСН щодо змісту та форми виконання власних повноважень згідно зі ст. 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення».

Багато корисного можна зробити, якщо є однодумці
Світлана КРУПЧАН,
керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Сирець-1»

2014 рік для нас, як і для всієї України, розпочався досить тривожно: протести, майже бойові дії, соціальна напруженість на
кожному кроці. Проте, це тільки активізувало віру простих українців у те, що будь-хто з нас може реально впливати на розвиток суспільства та брати участь у прийнятті важливих рішень для розвитку громади мікрорайону, району, міста та країни в цілому. Кожна добра справа, навіть маленька, може стати фундаментом для побудови громадсько-свідомого європейського суспільства.
Тож протягом року такими справами і займався орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Сирець-1». Ось кілька слів про них…
Пам’ятаючи, що сьогоднішні діти – це наше майбутнє, продовжуємо системно популяризувати спорт. Так, на футбольному полі у Сирецькому парку (яке, до речі, було побудоване завдяки активній участі ОСН у 2013 році) з початку 2014-го діє футбольна
секція для малечі. За рік зроблено чимало, і нам є чим пишатися: вперше на території мікрорайону створено безкоштовну футбольну секцію для наймолодших жителів;
протягом року було утворено 2 вікові групи футболістів: перша – 2005-2007 р.н., друга – 2008-2009 р.н.; групи займаються з професійними тренерами щоденно (крім вихідних). Найголовніше, що діти отримують позитив, гарний настрій і, як наслідок, –
любов до спорту.
Крім того, традиційним стало проведення на
нашому полі дитячих футбольних турнірів:
так, у вмінні вправлятися із м’ячем тут змагалися вихованці Київської дитячої залізниці та
навколишніх коледжів.
А найцікавішим став районний фінал відкритого турніру з міні-футболу серед аматорських
дитячо-юнацьких команд школярів, проведений до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня 2014 року у Сирецькому парку.
Серед почесних гостей та вболівальників був і голова Шевченківської районної державної адміністрації Петро Олександрович Пантелеєв, який нагороджував юних переможців іменними грамотами, кубками та заохочувальними призами.
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Окрім спорту, ОСНівці докладають зусилля для
виховання успішної молоді. Вже третій рік поспіль у школах мікрорайону реалізується унікальний проект «Майстер справи», де успішні
українці діляться своїми секретами та формулами успіху зі старшокласниками.
У 2014 році учасниками проекту стали лідер
гурту «ТНМК» ФАГОТ (Олег Михайлюта) та дворазовий чемпіон світу з фехтування Юрій Чиж,
які розповіли свої рецепти досягнення успіху
та переконали учнів у тому, що кожен із них може стати дійсно успішним, відомим та самодостатнім.
Оскільки ОСН активно співпрацює із закладами позашкільної освіти мікрорайону, то
вихованці шахового клубу «Товариш» щоразу залюбки беруть участь у безкоштовних майстер-класах по виготовленню подарунків із цукерок. Завдяки професійності
майстринь з арт-студії «Макош», які на прохання ОСН погоджуються провести майстер-класи безкоштовно, навіть матеріали і цукерки закуповують самостійно, такі заняття завжди проходять цікаво і змістовно.
Навіть батьки із нетерпінням чекають за дверима: що ж цього разу «змайструють»
їхні діти ?!
Успішність неможлива без поваги один до одного та місця, де ти живеш. Тож на запрошення ОСН щороку учні шкіл, жителі мікрорайону, колективи підприємств та приватних фірм із задоволенням відгукуються на
ініціативу провести благоустрій у Сирецькому парку.
Це не тільки суботник та прибирання сміття, фарбування лавок, встановлення нових елементів на дитячому та
спортивному майданчиках, а й виховання у підростаючого покоління європейського ставлення до навколишнього середовища: чисто не там , де ти прибираєш, а там – де не смітиш.
У 2014 році в акції взяло участь понад 300 осіб! Примітно, що підприємці мікрорайону завжди
разом з ОСН – питна вода, рукавички та пакети для сміття, солодощі для учасників – вже традиційно їхня зона відповідальності.
Важливою для ОСН є співпраця з місцевими радами ветеранів, адже вони потребують і допомоги, і звичайної
уваги, особливо напередодні свят, і відзначення знакових для нашої держави дат. Традиційною стала спільна
організація свят ОСН разом з ветеранами та місцевими школами. Як правило, це святкові концерти, на яких ветерани чують улюблені пісні, відчувають турботу та повагу
від молодого патріотичного покоління. А діти в свою чергу прислухаються до порад
гостей, їхніх настанов, із задоволенням слухають про життєві історії та долі. Кожна така зустріч – це єднання поколінь, що надихає на правильні вчинки, утверджує бажання робити добро, вчить любити свою Батьківщину.
Дбаючи про здоров’я мешканців мікрорайону, ОСН організував та вже 3-й рік поспіль
разом з Інститутом геронтології Національної академії медичних наук України проводить акцію, що передбачає безкоштовне комплексне обстеження ознак передінсультного стану у населення. Протягом 2014 року обстеження пройшло 25 жителів, а
за період співпраці – понад 200 осіб.
Кожен район чи мікрорайон столиці має свої «болючі точки», для нашого ж ОСН - це занедбані приміщення колишнього басейну «Чайка» та кінотеатру ім. Ю. Гагаріна. Їхня доля й досі невизначена,
проте громада не залишається осторонь.
Так, за ініціативи та безпосередньої участі ОСН «Сирець-1» місцеві мешканці, громадські організації разом з районною владою, підприємцями провели в кінотеатрі спочатку громадські слухання щодо подальшої долі приміщення, а потім – масштабний
суботник.
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Прибирання тривало майже 5 год. Всі присутні гарненько потрудилися, адже сміття
накопичилося аж на чотири 20-тонних КАМАЗи. Звичайно, прибирання – це ще далеко не вирішення проблеми, проте з чогось потрібно починати, а байдужість та просте
споглядання – однозначно не вихід із ситуації.
Актуальним для нашого мікрорайону є питання МАФів, які виростають, як гриби, у
недозволених місцях. Тож ОСНівці беруть активну участь у проведенні громадських
слухань щодо обговорення Комплексної схеми розташування тимчасових споруд у
Шевченківському районі та ввійшли до складу робочої групи. Сподіватимемося, що
результат побачимо досить швидко. Адже громадські інспектори від ОСН (а їх у нас
четверо) уважно слідкуватимуть за дотриманням усіх напрацювань та правил.
У рамках допомоги учасникам АТО чи постраждалим територіям ОСН долучився до акції «Надія є!». Увагу насамперед приділяємо школам, розташованим у зоні АТО, а також запланували проведення благодійного концерту для допомоги постраждалим у зоні АТО бійцям.
Усе перелічене і не тільки нашому ОСН вдалося зробити завдяки спільній участі багатьох активістів, мешканців мікрорайону,
громадських діячів, вчителів, журналістів, працівників комунальної сфери, одним словом, – однодумців!
Тож, шукайте однодумців – і всі добрі задуми перетворяться на реалізовані справи!
Оскільки ОСН веде свою роботу публічно, то детальнішу інформацію та відповідно фото подій, перелік заходів
можна переглянути на сайті : www.sirets1.org

Готуємося до звітної конференції
Матеріали надані ОСН «Комітет мікрорайону «Приозерний» Деснянського району
Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Приозерний» Деснянського району здійснює
свою діяльність в межах вул. Закревського, 83/2, 83-А, 85, 85-А, 85-Б, 85-В, 87, 87-А, 87-Б, 87-Г, 87-Д, 89,
91/1; вул. Милославської, 1, 3 ,3А, 5, 5-А, 5-Б; вул. Маяковського, 62-А, 64-А, 66-А, 68, 70, 72, 72-А, 72-Б, 74/9;
вул. М. Цветаєвої 2/83, 4, 8, 8А, 8Б.
ЗРОБЛЕНО
■■ Відновлено роботу ліфтів за адресами
вул. Закревського, 89 (3- під’їзд), вул.
Милославська, 5 (7 під’їзд - тут ліфт не
працював 11 місяців!)
■■ Припинено торгівлю алкоголем «на
розлив» у підземному переході по
вул. Маяковського, 68-70; по вул.
Закревського, 87 (у МАФі).
■■ Висаджені нові дерева по
вул. Маяковського, 62А, 64А, 66А;
по вул. М.Цветаєвої, 8 вздовж алеї
(біля бювету).
■■ Огороджено прибудинкові
території від захаращення сміттям
та для естетичного вигляду по
вул. Маяковського, 64А.
■■ Налагоджено «гарячу лінію» щодо
якості надання послуг ЖЕК-314.
■■ Організовано безкоштовні
юридичні консультації з
господарських, цивільних справ;
представництва інтересів у суді;
питань працевлаштування.
■■ Проведено збір речей для бійців
АТО.
■■ Проведено декілька безкоштовних
лекцій лікаря-дієтолога.

■■ Організовано надання
безкоштовних послуг
ксерокопіювання для жителів
мікрорайону.
ПЛАНУЄМО
Працювати під гаслом «Інтереси громадян понад усе!»
Пріоритетне завдання – очищення та
благоустрій озера по вул. Закревського:
■■ очистити акваторію озера;
■■ встановити лавочки для
відпочинку;
■■ встановити освітлення вздовж
берега озера;

■■ запустити мальків риби;
■■ влаштувати дерев’яні вимости для
рибалок;
■■ провести біля озера заходи
відпочинку для різновікових
категорій населення.
Також:
■■ утворити комісії при ОСН з
житлово-комунальних питань та
питань благоустрою;
■■ проводити роботи по
впорядкуванню зелених зон
мікрорайону;
■■ продовжити боротися зі стихійною
торгівлею;
■■ продовжити практику надання
безкоштовної юридичної допомоги
жителям мікрорайону.
Зауваження, пропозиції щодо діяльності ОСН «Приозерний» приймаються
за адресою: м. Київ, вул. Закревського
87Д, приміщення ЖЕК – 314, 1 поверх,
10 кабінет.

У центрі – керівник ОСН
«Комітет мікрорайону «Приозерний»
Владислав Ігорович КОВАЛЬ.

Дні прийому: с ереда, четвер
з 10 до 16-00.
тел.: 044-362-67-79,
е-mail: http://priozerosn.ucoz.org/
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Громадські інспектори в дії
Декілька членів комітету мікрорайону «Сирецьке джерело» отримали посвідчення громадських
інспекторів з благоустрою та розпочали свою діяльність відповідно до ст. 41 Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», а також розпорядження КМДА «Про громадський контроль у сфері
благоустрою м. Києва»

Ця обставина стала каталізатором активізації основних напрямків робіт із розв’язання проблем благоустрою території мікрорайону, а саме: вивезення твердих побутових та негабаритних відходів, ремонт тротуарного, асфальтованого покриття
доріг, забезпечення зовнішнього освітлення вулиць, озеленення, контроль за встановленням малих архітектурних форм, обладнання пристроями для безпеки учасників руху, забезпечення загального санітарно-гігієнічного стану території тощо.
Однією із головних форм роботи є проведення рейдів з перевірки стану благоустрою мікрорайону, за результатами яких
складаються протоколи та акти з пропозиціями до районної державної адміністрації. Ці протоколи стають підставою для
проведення робіт з благоустрою житлового фонду.
Болючим для киян залишається розміщення тимчасових споруд – МАФів, що псують зовнішній вигляд вулиць, перешкоджають руху пішоходів.
Зокрема, неочікувано встановлена на території ОСНу ятка для торгівлі продовольчими товарами та напоями викликала негативну реакцію мешканців, які звернулися до комітету. Громадські інспектори виявили, що з ятки реалізовувалися неякісні
продукти, а потік споживачів порушував спокій мешканців. Біля будинків накопичувалося сміття.
Виявили, що споруда встановлена без дотримання умов та нормативів безпечної експлуатації, на «червоних лініях», де проходять комунікації тепло- та водопостачання. А це могло призвести до непередбачених наслідків при можливих аваріях.
Відсутніми були й правоустановчі та дозвільні документи. Як наслідок, за вказаними громадськими інспекторами порушеннями прийнято рішення про демонтаж тимчасової споруди на вул. Вавілових, 20/13.
Громадські інспектори також беруть участь у розв’язанні проблем з пішохідними тротуарами. Для прикладу, було відновлено тротуару від приміщення котельної до гуртожитку на вул. Котовського, 29. Спочатку ми з цього приводу звернулися до
Шевченківської райдержадміністрації. Але через обмежене фінансування там не знайшли можливості виконати ремонтні

Демонтують і вивозять
незаконно встановлену ятку.

Під контролем і за сприяння активістів
ремонтують тротуари.
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роботи. Однак завдяки спонсорській допомозі тротуар було таки поновлено, а замість бруду з’явилося бетонне покриття
від вул. Котовського до станції метро «Сирець».
Не залишаються поза увагою ОСНу і стан зеленої зони та наявність сухостою на території мікрорайону. Зокрема, складений
перелік аварійних дерев уздовж вул. Щусєва та біля станції метро «Сирець». Зусиллями активістів знайдені кошти для їхнього зняття та кронування.
У полі зору також залишаються проблеми освітлення вулиць. Зокрема, розглядаються можливості поновлення вуличного
освітлення вул. Котовського та Житкова, ми звернулись до КП «Міськсвітло» з проханням активізувати роботу з реконструкції вуличних електромереж та заміни ліхтарів.
Слід відзначити такий важливий напрямок у роботі громадських інспекторів, як контроль за прибиранням прибудинкових територій, вивезенням твердих побутових відходів, негабаритного сміття, а також опалого листя та очищенням території від снігу. Саме щодо цих недоліків часто складаються протоколи адміністративних порушень. На наш погляд, основним у діяльності
громадських інспекторів є не складання протоколів та покарання, а профілактична робота, тобто попередження порушень.
Наш досвід втручання громадських інспекторів у ту чи іншу проблему отримує довіру та порозуміння, і порушники змушені
ліквідовувати вказані недоліки, не очікуючи складання протоколу адміністративного покарання.
Висловлюємо щиру подяку департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища за надання практичної і методичної допомоги щодо здійснення громадського контролю у сфері благоустрою.
Тамара ЛІСОВЕЦЬ, керівник ОСН
«Комітет мікрорайону «Сирецьке джерело»

Господарює ОСН «Виноградар»
ОСН «Комітет мікрорайону «Рада житлового масиву «Виноградар» Подільського району (керівник – Анатолій Григорович Захарченко) підтримав ініціативу мешканців щодо проведення суботнику по відновленню алеї по провулку Межовому. До заходу долучилися громадські організації, підприємці житлового масиву.
Вже традиційним для мікрорайону є організація та проведення Дня довкілля. Цього року особливу увагу активісти ОСН,
учні загальноосвітніх шкіл, підприємці звернули на стан території навколо Синього озера.

Упорядковують територію біля озера.

Справа – керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Рада житлового масиву «Виноградар»
Анатолій Григорович Захарченко».
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Теніс для життя
Серед важливих напрямів власних повноважень органів самоорганізації населення є організація на
добровільних засадах участі населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, проведення робіт з благоустрою, обладнання дитячих та спортивних майданчиків,
створення клубів за інтересами, організація дозвілля, проведення спортивно-оздоровчої роботи серед
населення тощо.

Вже сім років орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Мінський проспект, 12» пропагує здоровий
спосіб життя серед місцевого люду за допомогою гри у великий теніс на відкритому повітрі.
Великий теніс – вид спорту, в якому зайняті двоє гравців
(один проти одного), або дві команди по два гравці в кожній
(команда проти команди), на майданчику - корті, поділеному навпіл поперечною сіткою.
А. Карпов (чемпіон світу з шахів) свого часу назвав теніс
«шахматами у русі».
На перший погляд це елітна, дорога гра, що потребує великих технічних і фінансових ресурсів та гарної фізичної підготовки, тому на аматорському рівні не дуже популярна серед населення. Це легко пояснити, враховуючи середньостатистичний фінансовий дохід населення та недостатню
матеріальну базу (кількість тенісних кортів) для цього.
«Але насправді все простіше простого, головне – бажання, –
говорить керівник ОСН БК «Мінський проспект, 12» Юлія Василівна Шевеленко. – Один з мешканців нашого будинку,
пенсіонер, взяв на себе ініціативу бути ідейним натхненником та тренером. В найближчій школі ми знайшли майданчик, не зовсім придатний для занять спортом. Вичистили його, як змогли, залатали ями, намалювали ігрові лінії. Замість
однієї великої тенісної сітки купили дві бадмінтонні та з’єднали їх в одну. Це нам коштувало всього 35 грн. В найближчому магазині спорттоварів купили алюмінієві ракетки, вони
дешеві, але цілком придатні для гри на нашому, любительському, рівні. Тепер у нас є все необхідне для гри у великий

У центрі – керівник ОСН «Будинковий комітет
«Мінський проспект, 12» Юлія Василівна ШЕВЕЛЕНКО.

теніс. А теніс, навіть на аматорському рівні, – це активний та
корисний відпочинок. Ми вкладаємо спорт у здоров’я, а не
навпаки. Своїми діями постійно привертаємо увагу людей,
які проходять повз майданчика, а іноді й приєднуються до
нас. Це і діти від 5 років, і люди похилого віку. Користь від
гри очевидна та багатогранна: розвиваючись фізично, ми
вчимося спілкуватись, а це об’єднує, зближує людей. Інколи організовуємо аматорські турніри, щоб просто влаштувати для себе свято! Робимо шоколадні медальки, весело проводимо час!».
Ця ініціатива доводить: головне – ні з ким себе не порівнювати, а просто перемогти себе!

ВІСНИК

органів самоорганізації населення

Наші рекомендації

25

26

ВІСНИК

Наші рекомендації

органів самоорганізації населення

7 кроків до ОСН
Як створити орган самоорганізації населення –
будинковий комітет
Крок 1: Створи ініціативну групу.
Якщо ти маєш активну громадянську позицію та бажаєш
створити OCH, спочатку знайди в своєму будинку (кількох сусідніх будинках), в межах яких хочеш створити ОСН, ще декількох небайдужих мешканців і запропонуй їм об’єднатися
в ініціативну групу по створенню ОСН.
Крок 2: Проведи засідання ініціативної групи та склади
план її дій.
Організуй та проведи засідання ініціативної групи, на якому запропонуй створити ОСН та визначити його орієнтовну
територію в межах певного будинку (або кількох будинків).
Також поясни основні завдання, що відповідно до ст. 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення» покладені на ОСН (у цьому тобі допоможе текст згаданого закону). На цьому засіданні має бути прийнято рішення про
необхідність створення ОСН та окреслено основні завдання,
що їх необхідно виконати ініціативній групі, а саме:
■■ з’ясувати, скільки мешканців, які мають право
голосу, проживають на території майбутнього
ОСН (будинок або декілька будинків) - необхідно
взяти інформацію про кількість населення в ЖЕУ
або в іншій обслуговуючій організації;
■■ придумати назву майбутнього ОСН;
■■ провести збори мешканців за місцем проживання
з ініціювання створення ОСН.
Крок 3: Організуй проведення зборів мешканців за місцем проживання з ініціювання створення ОСН.
Підготуй проект протоколу з порядком денним (у цьому допоможе відповідний зразок, затверджений рішенням Київської міської ради від 26.09.02 №10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві») та проведи збори
мешканців за місцем проживання щодо ініціювання створення ОСН. Збори повинні ухвалити рішення про необхідність створення ОСН, визначити його територію, назву, основні напрями діяльності.
Крок 4: Підготуй та подай до Київради заяву про надання
дозволу на створення ОСН.
Для отримання дозволу на створення ОСН подай до Київської міської ради заяву разом з такими документами:
■■ протокол зборів мешканців за місцем
проживання про ініціювання створення органу
самоорганізації населення із зазначенням
основних напрямів його діяльності;

■■ список учасників зборів мешканців за місцем
проживання із зазначенням прізвища, імені,
по батькові, року народження, серії і номера
паспорта та домашньої адреси.
Крок 5: Проведи збори мешканців за місцем проживання, оберіть склад ОСН.
Отримавши дозвіл Київради, організуй проведення зборів
мешканців за місцем проживання, на яких учасники оберуть таємним голосуванням склад ОСН (керівника, заступника (заступників), секретаря та членів ОСН).
Зверни увагу, що під час зборів обов’язково має бути розглянуто питання про те, на якій основі працюватиме керівник ОСН: на громадських засадах чи на постійній основі з
оплатою праці.
Крок 6: Підготуй заяву про легалізацію ОСН та подай її
до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
Для реєстрації ОСН спільно з іншими уповноваженими представниками зборів мешканців за місцем проживання подайте до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) заяву про легалізацію ОСН (зразок
затверджений розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 24.09.03
№1781 «Про затвердження Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у місті Києві»).
До заяви мають бути додані:
■■ копія рішення Київради про надання дозволу на
створення ОСН;
■■ протокол зборів мешканців за місцем
проживання з рішеннями про обрання членів ОСН
та його персональний склад, про затвердження
положення, про обрання уповноважених
представників для проведення реєстрації ОСН;
■■ положення, затверджене зборами мешканців за
місцем проживання, у двох примірниках;
■■ персональний склад членів ОСН із зазначенням
прізвища, імені та по батькові, року народження,
місця проживання.
Крок 7: Отримай статус юридичної особи.
Отримавши копію розпорядження КМДА про реєстрацію
ОСН, звернись до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районній державній адміністрації в місті Києві та зареєструйся!
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Фотознайомство
Вперше презентуємо нову сторінку «Вісника ОСН» – фотознайомство з новообраними керівниками ОСН
за підсумками зборів (конференцій) мешканців за місцем проживання.
Редакція.
Бажаємо натхнення та звершень на благо киян!

Керівник ОСН «Квартальний
комітет «Радосинь-2» Деснянського
району Надія Іванівна ЗУБЧЕНКО.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Радосинь-1» Деснянського району –
Ірина Петрівна ВІРОТЧЕНКО.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Хрещатик» Печерського району
Надія Юріївна ЛУЦЕНКО.

Керівник ОСН «Будинковий комітет
«Вулиця Михайла Котельникова, 32/11»
Святошинського району
Валентина Миколаївна МАРТИНЕНКО.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Приозерний» Деснянського району
Владислав Ігорович КОВАЛЬ.

Керівник ОСН «Будинковий комітет
«Проспект Героїв Сталінграда, 49Б»
Оболонського району
Олена Володимирівна КОВАЛЬ.

Керівник ОСН «Вуличний комітет
«Вулиця Академіка Туполєва»
Святошинського району
Геннадій Володимирович ШИРЯЄВ.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Мостицький» Подільського району
Іван Іванович АГІЙ

Керівник ОСН «Квартальний
комітет «Авіатор»
Святошинського району
Володимир Антонович ТИЩЕНКО.
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Керівники та секретарі новостворених ОСН
підвищили професійний рівень
24 листопада завершилася друга сесія навчальних семінарів для секретарів та керівників органів самоорганізації населення, що проводилася департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з центром перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій.

Навчання працівників ОСН столиці відбулося в рамках виконання заходів комплексної програми «Сприяння місцевому
самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у
м. Києві на 2012-2016 рр.» та проходило в два етапи: перша
сесія – в квітні, друга – в листопаді цього року.

мікрорайону «Березняки – Тельбін» (Дніпровський р-н) Валерія Леонідовича Гуманенка щодо практики виконання органами самоорганізації населення власних повноважень у
сфері житлово-комунального господарства та благоустрою
територій.

Перший семінар для керівників органів самоорганізації населення відбувся 23-24 квітня. Були розглянуті питання правових засад діяльності, виконання власних повноважень та
методів залучення позабюджетних фінансових ресурсів ОСН.

Не менш корисною для повсякденної діяльності ОСН була
інформація начальника відділу департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Володимира Олександровича Коханевича, який акцентував
увагу на правових засадах діяльності громадських інспекторів з благоустрою.

З метою підвищення професійного рівня секретарів органів
самоорганізації населення 29 квітня відбувся навчальний
семінар з питань діловодства в ОСН.
На завершальному етапі – 24-25 листопада – відбувся дводенний семінар для секретарів та одноденний – для керівників ОСН.
Своїми знаннями у сфері менеджменту громадської діяльності, правових засад роботи ОСН та основ ділової української
мови з слухачами поділилися доктор наук з державного
управління Ніна Василівна Ганюкова, кандидат юридичних
наук Олексій Сергійович Орловський та кандидат філологічних наук Інна Михайлівна Плотницька.
Особливу зацікавленість аудиторії викликали виступи керівників ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» (Дніпровський р-н) Андрія Євгенійовича Нєстєркова та ОСН «Комітет

Керівники ОСН задоволені навчанням
і отриманням сертифікатів.

В рамках заходу також відбувся «круглий стіл» з питань організаційних засад діяльності органів самоорганізації населення, під час якого власним досвідом поділилися досвідчені працівники ОСН столиці Людмила Анатоліївна Бей – керівник ОСН «Вулиця Анни Ахматової, 41,43» (Дарницький
р-н), Лідія Іванівна Чуркіна – керівник ОСН «Вулиця Крупської, 10» (Дарницький р-н), Олена Валентинівна Папуша–
керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Дачі Караваєві» (Солом‘янський р-н), Лариса Григорівна Маняченко – секретар
ОСН «Комітет мікрорайону «Сирецьке джерело» (Шевченківський р-н), Марія Семенівна Козюба – керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Голосієво» (Голосіївський р-н).
Після завершення циклу навчальних семінарів 25 листопада
2014 року слухачі отримали відповідні сертифікати.

Секретарі ОСН також отримали
відповідні сертифікати.
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Як ОСН організував допомогу військовим
Нещодавно до органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Анни Ахматової, 41, 43»
(керівник Людмила Анатоліївна БЕЙ) Дарницького району звернулися волонтери з Благодійного фонду допомоги бійцям АТО «BENE PLACITO», які передають українським військовим – учасникам АТО речі та засоби першої необхідності.

Очолює цей рух Олег Лазаревич Браславський. ОСН оперативно оголосив про збирання допомоги серед жителів мікрорайону. Зібрані речі (майки, футболки, светри, теплі шкарпетки, рукавиці, дитячі малюнки та листи) було передано до 128-ї окремої бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь». Організована акція стала своєрідним патріотичним уроком як для дорослих, так і для
найменших мешканців мікрорайону.

НА ФОТО: зустріч з волонтерами,
діти принесли свої малюнки та іграшки.
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Гімн Києва. Як він створювався
У листопаді 2014 року рішенням Київради пісня «Як тебе не любити, Києве мій!» затверджена гімном міста Києва.

«Як тебе не любити, Києве мій!» –
твір композитора Ігоря Шамо на слова
поета Дмитра Луценка.
Пісню про Київ замовили І.Шамо і
Д.Луценку до Дня Києва. Вперше вона
прозвучала 27 травня 1962 року. Музику Ігор Шамо написав за одну ніч, а
вірші Дмитро Луценко складав майже
місяць.
Першим виконавцем твору став популярний баритон, на ту пору соліст Київського оперного театру Юрій Гуляєв.
Пісню включали до свого репертуару
відомі співаки, зокрема, Микола Кондратюк і Дмитро Гнатюк.
У 2008 році дует «Барселона» після блискучого виконання пісні «Києве мій» от-

римав «срібло» на конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі.

ГІМН КИЄВА

У 2011році був виданий альбом українських пісень у виконанні Юрія Мамчука
«The Heart of Ukraine», до якого, серед
інших, увійшли пісні «Як тебе не любити, Києве мій!», «Рідна мати моя», «Дивлюсь я на небо».

ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ,
КИЄВЕ МІЙ

2012 року «Укрпоштою» здійснено спецгасіння художнього немаркованого конверта з нагоди 50-річчя написання пісні
«Як тебе не любити, Києве мій».
На сцені Національного театру імені
Івана Франка у постановці режисера
Олександра Білозуба йшла однойменна вистава, у якій у виконанні драматичних акторів під акомпанемент оркестру звучать пісні на вірші, присвячені Києву.

Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій…
Як тебе не любити,
Києве мій!
В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій…
Як тебе не любити,
Києве мій!
Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.

Фото Миколи ШИБИКА.

Вечорів оксамити
Мов щастя прибій…
Як тебе не любити,
Києве мій!

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Пухівський» Деснянського району
Валерій Олексійович ЗАГРАНИЧНИЙ
(60 років)
Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Голосієво» Голосіївського району
Марія Семенівна КОЗЮБА
(70 років)

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Нова Дарниця-5» Дарницького району
Павло Володимирович БАРИЦЬКИЙ
(30 років)

ВІТАЄМО
ЮВІЛЯРІВ
2014 РОКУ!
Керівник ОСН «Будинковий комітет
«Вулиця Зодчих, 60/1»
Святошинського району
Василь Васильович РУДНІЦЬКИЙ
(70 років)

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Сирецьке джерело»
Шевченківського району
Тамара Павлівна ЛІСОВЕЦЬ

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Грушківський» Солом’янського району
Світлана Несторівна КВАША
(65 років)

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону
«Пирогів» Голосіївського району
Олександр Григорович КОВТУНЕНКО
(50 років)

Дозволи
на створення органів самоорганізації населення,
надані рішенням Київської міської ради
1. «Будинковий комітет «Вулиця Лейпцизька, 2/37»
у Печерському районі (№288/288)
2. «Будинковий комітет «Вулиця Фрунзе, 168»
у Оболонському районі (№42/42)
3. «Будинковий комітет «Вулиця Кільцева дорога, 1-г»
у Святошинському районі (№155/155)
4. «Будинковий комітет «Вулиця Дмитрівська, 9-11»
у Шевченківському районі (№41/41)
5. «Квартальний комітет «Південна Брама»
у Дарницькому районі (№154/154)

