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Рішення Київської міської ради  
від 21.09.2017 № 48/3055  
«Про деякі питання міського  
конкурсу проектів «Громадська  
перспектива: прозора влада  
та активна громада»

(c. 5)
Ініціативу ОСН підтримано  
та реалізовано

(c. 12)
Спільними зусиллями.  
Досвід співпраці з депутатами  
Київради

(c. 13)

Енергоефективність заради здоров’я 
дітей
(c. 14)
У вирі подій (з досвіду діяльності  
ОСН «Десна»)
(c. 15)
Перший проект 2017 року реалізова-
но — звітує ОСН «КМ «ДНІПРОВЕЦЬ»
(c. 16)
Непересічні особистості  
ОСНівського руху
(c. 17)
Досвідчені керівники та секретарі  
ОСН підвищили кваліфікацію
(c. 19)
Самоорганізація населення  
в мікрорайоні «Совки»
(c. 20)

Назви вулиць міста Києва  
змінилися

(c. 21)

Постанова від 4 квітня 2001 р. 
№ 332 «Про граничні суми витрат на 
придбання автомобілів, меблів, ін-
шого обладнання та устаткування, 
мобільних телефонів, комп'ютерів 
державними органами, а також 
установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок державного 
бюджету»

(c. 25)

Щодо переходу на систему дистан-
ційного обслуговування

(c. 27)



Керівник органу самооргані-
зації населення «Будинковий 
комітет «Харківське шосе, 21» 

Дарницького району — 

Казаченко  
Марина Іванівна

Керівник органу самоорга-
нізації населення «Комітет 

мікрорайону «Каштановий» 
Деснянського району — 

Меліхов  
Сергій Ілліч

Керівник органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет  

«Вулиця Інститутська, 15/5»  
Печерського району — 

Ластовченко  
Олександр Михайлович

Керівник органу самоорганізації на-
селення «Комітет мікрорайону «Лиса 

гора» Голосіївського району — 

Доценко  
Тетяна Миколаївна

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

Нєстєрков  
Андрій Євгенович

Керівник органу самоорга-
нізації населення «Вуличний 
комітет «Вулиця Макаренка» 

Деснянського району —

Степачова  
Наталія Павлівна

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  
внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

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

2. БАТАНОВ Олександр Васильович,
провідний науковий співробітник відділу 
конституційного права та місцевого 
самоврядування Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, доктор 
юридичних наук, професор;

3. ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович
директор Програмної ініціативи «Демок-
ра тична практика» Міжнародного фонду 
«Відродження»;

4. КРУПНИК Андрій Семенович,
к.політ.н., директор Одеського суспільного 
інституту соціальних технологій, голова Все-
української громадської організації «Асо-
ціація 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 «Асо-
ціація сприяння самоорганізації населення», 
керівник органу самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Русанівка».

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію друкованого засобу  

масової інформації

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
«ВІСНИКА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»:

Відповідальний за друк: Коровіна В.І. Дата підпису до друку: 23.10.2017.
Друк:  «ФОП Задорожна С.О.», м. Київ, вул. К. Малевича, 86-Г.  Наклад: 1500 прим.

Наші ювіляри!
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ВІСНИК ОФІЦІЙНО

ВЛАДА ТА ГРОМАДА:  
ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА

Якою має бути комунікація громадськості та 
органів влади, як залучити громадян до процесу 
прийняття рішень — такі теми піднімалися 
на круглому столі «Партнерство влади та 
громади — запорука розбудови демократичного 
суспільства», організованому 21 вересня 2017 року 
в УНІА «УКРІНФОРМ» Департаментом суспільних 
комунікацій КМДА в рамках Європейського тижня 
місцвої демократії. Участь у ньому взяли експерти, 
громадські активісти та керівники столичних 
ОСНів. 

Одним із механізмів взаємодії громадськості та 
влади можуть бути центри комунікації.

— Досить часто, принаймні за останній рік, 
звучить тема створення, окрім структурного 
підрозділу Київської міської державної адмі-
ністрації — Департаменту суспільних комунікацій, 
якоїсь ще надбудови, структури на зразок центру 
комунікації. Були ідеї щодо трьох таких центрів 
комунікації в місті: один на лівому березі та два 
на правому. Однак, можливо, доцільним було б 
створення їх в усіх десяти районах, — поділився 
заступник директора Департаменту суспільних 
комунікацій КМДА Віктор Галета. 

— Ми розглядаємо, що у центрах комунікації 
мають бути не чиновники, а менеджери, які 
організовуватимуть комунікацію між владою і 
громадськістю. 

Керівник проекту «Сприяння участі громадян у 
демократичному процесі прийняття рішень» офісу 
Ради Європи в Україні Володимир Кебало розповів 
про кодекс кращих практик участі громадськості у 
процесі прийняття рішень.

— Партнерство — це найвищий рівень за лу-
чення суспільства до співпраці з міською владою. 
Це той випадок, коли публічна влада та народ 
тісно співпрацюють, але громадські організації 
продовжують бути незалежними, мають право 
проводити кампанії та діяти незалежно від 
партнерських відносин. Партнерство також 
характеризується спільним прийняттям 
рішень, може включати делегування певних 
повноважень, наприклад, у сфері надання 
послуг, а також різноманітні платформи участі, 
створення спільних органів з прийняття рішень, 
укладення рамкових угод про співробітництво 
тощо, — відзначив він. До наступного проекту 
офісом Ради Європи в Україні реалізовується 
проект створення Академії громадської участі 
та платформи громадських організацій, у тому 
числі й онлайн. 

— Мета Академії — навчання представників 
громадськості та публічних службовців. Воно 
охоплюватиме два напрями: партисипативне 
формування реалізації політики та розуміння 
самого процесу формування і реалізації політики. 
Онлайн платформа інтегруватиме інструменти 
онлайн-участі громадян, стане єдиним вікном 
для консультацій на всіх етапах прийняття рішень. 
Сподіваюся, також буде створена база даних 
експертів, громадських організацій, зацікавлених 
сторін, представників міської влади, з системою 
сповіщення, щоб на кожному етапі можна було 
довідатися про ті чи інші ініціативи, як з боку 
громадськості, так і міської влади, — повідомив 
Володимир Кебало. 
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ВІСНИКОФІЦІЙНО

Про успішний досвід об’єднання громадських 
активістів під час кампанії Громадського бюджету 
розповів керівник Центру Розвитку Інновацій 
НаУКМА Сергій Лобойко. Він відзначив, що у 
деяких мікрорайонах міста вже сформувалося 
ядро громади, відкрите до діалогу. На його ж 
думку, одним із механізмів участі громадськості 
є інструменти електронної демократії, а 
головне сьогодні — побудувати ефективний 
механізм взаємодії. Експерт з питань місцевого 
самоврядування офісу Ради Європи в Україні 
Вадим Прошко наголосив: для того, щоб впливати 
на діяльність органів місцевого самоврядування, 
громадянин має бути поінформований, чим власне 
ці органи займаються. На його думку, сьогодні в 
Києві така поінформованість недостатня. Крім того, 
потрібна ефективна система спілкування влади з 
громадою. Необхідне створення багаторівневої 
децентралізованої системи самоврядування в 
районах та мікрорайонах Києва. Свою думку щодо 
консультацій, які є частиною участі громадськості 
в місцевих справах, висловив президент Мережі 
розвитку європейського права Олександр 
Вінніков. Він повідомив, що в комітетах Верховної 
Ради розглядається проект Закону про публічні 
консультації. 

— Євростандарт передбачає обов’язкове 
про ве дення електронних консультацій. Інди-
катором їх ефективності має бути не просто 
факт проведення чи кількість консультацій, а 
кількість врахованих пропозицій, — вважає 
він. Громадський активіст, автор петиції 
«Унеможливлення знищення історичних пам’яток 
у місті Києві» Арсеній Фінберг зазначив, що в Києві 
існує дві проблеми: недостатня поінформованість 

населення про можливості, які є в місті (бюджет 
участі, петиції, сервіс 1551), а також відсутність 
кампанії про успішні приклади, що могли б 
надихнути інших. Власне, один із таких успішних 
прикладів, презентувала на круглому столі 
керівник ГО «Парк Наталка» Наталія Чорногуб: 

— Ми пройшли складний шлях від місцевої 
ініціативи та неприйняття ї ї владою до 
залучення нас до створення Стратегії розвитку 
офісу розвитку Оболонського району з 
представниками громадських організацій та 
органів місцевого самоврядування. Свого часу ми 
використали всі існуючі інструменти впливу  — 
написали більше 200 запитів, познайомилися з 
усіма чиновниками адміністрації та депутатами 
ради. Зараз будемо допомагати створювати 
платформу громадських організацій для офісу 
Ради Європи, адже, з одного боку, експерти не 
знають, як долучитися до процесу прийняття 
рішень. А з іншого  — органи влади також не 
знають фахових експертів, до яких звертатися за 
консультацією. 

Активно долучилися до обговорення питань 
«круглого столу» керівники органів самоорганізації 
населення — Олена Черевко («Комітет мікрорайону 
«Джерело», Деснянський р-н.), Юрій Чиж («Комітет 
мікрорайону «Лук’янівський», Шевченківський 
р-н), голова новообраної громадської ради при 
КМДА Богдан Назаренко, голови громадських 
рад при Оболонській та Шевченківській 
райдержадміністраціях та інші. 

Насамкінець учасники «круглого столу» 
узгодили механізм подальшої комунікації та 
проведення спільних тематичних заходів.



5
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ВІСНИК КОНКУРС ПРОЕКТІВ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V СЕСІЯ   VІIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
21.09.2017 № 48/3055

Про деякі питання міського 
конкурсу проектів «Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні», міської цільової програми «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства у м. Києві на 2017–2019 рр.», затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 08 грудня 2016 року  № 536/1540 та з метою налагодження ефективного діалогу і партнерських 
відносин з організаціями громадянського суспільства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада 
та активна громада» (далі — Конкурс), що додається.

ДОВІДКОВО: 

Міською цільовою програмою «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м.  Києві на 2017–
2019 рр.», затвердженою рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 536/1540 передбачено прове-
дення міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада».

У вересні поточного року на сесії Київської міської ради депутатами схвалено проект рішення «Про 
деякі питання міського конкурсу  проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», 
яким затверджено положення про конкурс з визначенням основних його етапів та завдань. 

Департаментом суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації розпочато у відкри-
тому форматі роботу з організаційного забезпечення проведення першого міського конкурсу з визначен-
ня проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінан-
сова підтримка.

З актуальною інформацією щодо організації та проведення зазначеного конкурсу можна ознайоми-
тись на веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua та сайті Департаменту су-
спільних комунікацій http://dsk.kievcity.gov.ua. 

Консультацію щодо участі у конкурсі можна отримати у відділі комунікацій з громадськістю Департа-
менту суспільних комунікацій (вул.Хрещатик 50-Б, тел.: 235 01 75

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ!
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ВІСНИККОНКУРС ПРОЕКТІВ

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 21.09.2017 № 48/3055

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс проектів

«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» 
(далі — Конкурс) проводиться відповідно до міської цільової програми «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства у м. Києві на 2017–2019 рр.», затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, та встановлює правові, організаційні і фінансові основи 
проведення цього Конкурсу.

2. Дія цього Положення не поширюється на передбачені законами випадки надання фінансової 
підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнським громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємствам та організаціям невиробничої сфери 
УТОГу та УТОСу, а також підприємствам та об’єднанням зазначених товариств, що спрямовують 
бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим 
спілкам та їх регіональним осередкам.

3. В цьому Положенні використовуються терміни, що маютьтакі значення:

2. Позицію 1.7 позиції 1 розділу 1 додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства у м. Києві на 2017–2019 рр.», затвердженої рушенням Київської міської ради 
від 08 грудня 2016 року № 536/1540 викласти у новій редакції:

1.7. Проведення 
міського 
конкурсу проектів 
«Громадська 
перспектива: 
прозора влада та 
активна громада» 
відповідно до 
Положення 
про Конкурс, 
затвердженого 
рішенням Київської 
міської ради

2017-
2019 
роки

Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2000,0 2400,0 2900,0 Залучення 
організацій 
громадянського 
суспільства до 
розв’язання 
соціально-
економічних 
питань, 
пов'язаних з 
розвитком міста 
Києва

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
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1) захід — сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспіль-
ства конкретного завдання в рамках проекту чи окремо протягом визначеного періоду 
часу;

2) інститути громадянського суспільства — громадські об’єднання та їх відокремлені підрозді-
ли зі статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на 
отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

3) конкурсна документація — комплект документів, які розробляються організатором Конкур-
су і містять вимоги до підготовки інститутами громадянського суспільства конкурсних про-
позицій;

4) конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником Конкурсу та пода-
ються організаторові Конкурсу;

5) проект — комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутами громадянського су-
спільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу 
(не більше 1 року);

6) учасник Конкурсу — інститут громадянського суспільства, що подав конкурсну пропозицію 
для участі в Конкурсі.

4. Конкурс організовує та проводить Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — організатор Конкурсу).

5. Основна мета проведення Конкурсу — здійснення фінансової підтримки програм (проектів, захо-
дів), розроблених інститутами громадянського суспільства.

6. Конкурсні пропозиції подаються інститутами громадянського суспільства, які є юридичними 
особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за один рік до оголошення 
проведення Конкурсу.

7. Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства подають організаторові Конкурсу 
конкурсні пропозиції або кілька конкурсних пропозицій у друкованій та електронній формі за 
адресою та у строк, визначенів оголошенні про проведення Конкурсу.
Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові Конкурсу.

8. Конкурсні пропозиції подаються інститутами громадянського суспільства за такими напрямками:
8.1. Волонтерський рух та підтримка учасників АТО.
8.2. Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного середовища 

столиці.
8.3. Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування грома-

дянської культури.
8.4. Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та просвітниць-

кого розвитку мешканців міста Києва.

9. Граничний обсяг фінансування пропозицій визначається організатором Конкурсу в межах міської 
цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017–2019 рр.», 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, та погоджуєть-
ся з конкурсною комісією.

10. Це Положення визначає умови проведення конкурсу проектів, що реалізуються на території міста 
Києва.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів організа-
тором Конкурсу утворюється конкурсна комісія у складі не менше семи і не більше пятнадцяти 
осіб. Склад конкурсної комісії затверджується наказом організатора Конкурсу. Конкурсна комісія 
затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

2. До складу конкурсної комісії включаються представники місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, представники Громадської ради при виконавчому органі Ки-
ївської міської ради (Київській міській державній адміністрації), науковці та експерти (представ-
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ники громадських організацій, які в межах своєї статутної діяльності виконують певні функції), 
представник від депутатських фракцій (за згодою).

3. Чисельність представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі — чле-
ни комісії). 
Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

4. Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропози-
цій. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов’язаний повідомити про 
наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати 
об’єктивному виконанню ним обов’язків. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виво-
диться з її складу рішенням організатора Конкурсу за погодженням з конкурсною комісією. Якщо 
конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке 
рішення підлягає перегляду.

5. Засідання конкурсної комісії проводяться згідно з регламентом роботи, встановленим на пер-
шому засіданні конкурсної комісії, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за 
десять днів до проведення засідання. 

 Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох 
третин складу конкурсної комісії.

6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, 
та оформляється протоколом. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 
конкурсної комісії.

7. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами. Рі-
шення конкурсної комісії доводиться до відома учасників Конкурсу та розміщується у триден-
ний строк на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua. 
Учасникові Конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної 
комісії.

ІII. ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, затвердженою відповідним наказом ор-

ганізатора Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та 
назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського 
суспільства, скріпленим печаткою (у разі наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), 
скріплені печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) 
інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що за-
тверджена організатором Конкурсу. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план 
виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців, очікувані результати 
виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громад-
ськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансуван-
ня;

5) інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства, джерела фінансування 
інститутів громадянського суспільства, їх матеріально-технічну базу та кадрове забезпе-
чення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник 
Конкурсу.

Організатор Конкурсу видає учасникові Конкурсу довідку із зазначенням дати надходження кон-
курсної пропозиції.
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IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Конкурс проводиться відповідно до цього Положення. Організаційні заходи щодо підготовки 
оголошення Конкурсу здійснює організатор Конкурсу.

2. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі у Конкурсі у разі, якщо:
1) документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію 

про інститут громадянського суспільства;
2) конкурсна пропозиція інституту громадянського суспільства не відповідає цілям, пріоритетним 

завданням та видам діяльності, що можуть бути підтримані організатором Конкурсу;
3) інститут громадянського суспільства відмовився від участі у Конкурсі шляхом надсилання 

організаторові Конкурсу офіційного листа;
4) конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі або після закінчення встановленого 

строку;
5) проект, зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає відповідному адміністратив-

но-територіальному рівню виконання;
6) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних 

партій;
7) діяльність інститутів громадянського суспільства спрямована на отримання прибутку;
8) організація громадянського суспільства перебуває у стадії припинення.

3. Організатор Конкурсу затверджує текст оголошення про проведення Конкурсу та оприлюднює 
його на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua за 30 ка-
лендарних днів до закінчення прийому конкурсних документів.

4. У тексті оголошення зазначаються:
1) вимоги до конкурсної пропозиції; 
2) адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;
3) умови та строки подання конкурсних пропозицій;
4) строки проведення Конкурсу;
5) цілі та пріоритетні завдання конкурсних пропозицій,що відповідають загальнодержавним 

та/або місцевим програмам і на виконання яких повинні спрямовуватися проекти, розро-
блені учасниками Конкурсу.

5. Інформація про основні вимоги до оформлення конкурсних документів, терміни, порядок та 
адреса, за якою подаються конкурсні документи, контактні телефони організатора Конкурсу, інші 
умови проведення Конкурсу розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади мі-
ста Києва https://kievcity.gov.ua.

6. Строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оголошення 
проведення Конкурсу.

7. Конкурс проводиться у три етапи:
• НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ:
Конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам цього Поло-

ження, пріоритетним завданням та критеріям, визначеним конкурсною комісією та погодженим з 
організатором Конкурсу. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведен-
ня перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться 
у порядку, визначеному конкурсною комісією. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та 
перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі проведення такої пе-
ревірки), конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому 
етапі Конкурсу. 

Якщо до участі у Конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, 
конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропози-
цій, який неповинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

• НА ДРУГОМУ ЕТАПІ КОНКУРСУ:
Конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються 

учасники Конкурсу, конкурсні пропозиції, яких допущено до участі у другому етапі. Захист конкурсної 
пропозиції здійснює керівник або уповноважена особа інституту громадянського суспільства, що є 
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учасником Конкурсу. У разі, коли учасник Конкурсу відмовився від відкритого захисту конкурсної 
пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі у Конкурсі, 
про що надсилає письмове повідомлення.

• НА ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ КОНКУРСУ:
Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за визначеними критері-

ями.
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних про-

позицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

V. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

1. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:
1) відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям, пріоритетним завданням, видам 

діяльності, що підтримуються організатором Конкурсу;
2) очікувана результативність проекту щодо затрат, продукту, ефективності та якості;
3) ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проекту;
4) повнота охоплення цільової аудиторії;
5) інноваційність;
6) рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання 

проекту;
7) спроможність інституту громадянського суспільства здійснювати реалізацію запропонова-

ного проекту.

2. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкур-
сні пропозиції за кожним з передбачених цим Положенням критеріїв та записують їх в індивіду-
альній оціночній відомості члена конкурсної комісії. 

3. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

4. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про 
визначення переможців Конкурсу зурахуванням передбаченого організатором Конкурсу обсягу 
бюджетних коштів, що виділяються для виконання відповідних проектів.

5. У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення 
переможця Конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. 

6. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців Конкурсу доводиться у триденний 
строк з дати його прийняття до відома інститутів громадянського суспільства, що брали 
участь у Конкурсі, та оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста 
Києва https://kievcity.gov.ua.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові Конкурсу, а в 
разі незгоди з рішенням організатора конкурсу — в установленому порядку.

7. Організатор Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців 
Конкурсу укладає договори про виконання проекту (далі — Договір). Договір повинен міс-
тити опис та план виконання проекту із зазначенням строків та відповідальних виконавців 
на кожному етапі; обов’язки інституту громадянського суспільства щодо оприлюднення та 
подання організаторові Конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріа-
лів, підготовлених в рамках виконання проекту, підсумкових звітів; обов’язки організатора 
Конкурсу щодо фінансування проекту із зазначенням строків такого фінансування; права, 
обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання проекту чи 
його фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто 
взаємної згоди. Договір повинен містити зобов’язання інституту громадянського суспіль-
ства повернути бюджетні кошти у повномуобсязі у разі невиконання проекту.

8. Під час укладання договорів з переможцями Конкурсу рекомендований конкурсною комісією об-
сяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відпо-
відного проекту(заходу) може бути зменшений з метою приведення кошторису проекту (заходу) 
у відповідність до вимог бюджетного законодавства та принципів економічного та ефективного 
використання бюджетних коштів. 
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9. Інститути громадянського суспільства, визнані переможцями Конкурсу, беруть участь у співфінан-
суванні проекту в розмірі, встановленому організатором Конкурсу. Внесок для виконання проекту 
може здійснюватися переможцями Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, 
у тому числі, оплати вартості приміщення, техніки, обладнання, безкоштовного виконання робіт 
(виконання робіт власними силами) тощо, але не менше як 25 відсотків необхідного обсягу фінан-
сування.

10. У разі, коли переможець Конкурсу письмово відмовляється відвиконання проекту, конкурсна ко-
місія приймає рішення щодо визнання переможцем Конкурсу інститут громадянського суспіль-
ства, конкурсна пропозиція якого набрала більшу кількість балів серед учасників Конкурсу, що не 
були визнані переможцями.

11. За результатами засідання конкурсної комісії організатор Конкурсу видає наказ про затвердження 
переліку переможців Конкурсу.

12. Інформація про переможців Конкурсу оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної 
громади міста Києва https://kievcity.gov.ua.

VІ. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ПРОЕКТУ КОНКУРСУ

1. Організатор Конкурсу проводить моніторинг виконання проекту за такими показниками:
1) обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання проекту;
2) досягнення в результаті виконання проекту цілей і завдань, визначених для кожного етапу 

виконання (реалізації);
3) відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним 

показникам; 
4) повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання проекту;
5) рівень зацікавленості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що 

провадиться в рамках виконання проекту.

2. Інститут громадянського суспільства подає у місячний строк після виконання проекту 
організаторові Конкурсу підсумковий звіт про виконання Договору та обсяг використаних 
бюджетних коштів за формою, визначеною організатором Конкурсу.

3. Організатор Конкурсу у місячний строк після надходження всіх фінансових та підсумкових звітів 
інститутів громадянського суспільства, які визнані переможцями Конкурсу та отримали фінансову 
підтримку за рахунок бюджетних коштів, готує підсумковий висновок щодо виконання кожного 
проекту, в якому зазначається інформація про:
• обсяг бюджетних коштів, наданих для виконання проекту;
• відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним 

показникам та обсяг у витрачених бюджетних коштів.

4. Організатор Конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом 
із підсумковими звітами інститутів громадянського суспільства, які визнані переможцями 
Конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, на Єдиному веб-
порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua та подає їх конкурсній 
комісії. 

5. Конкурсна комісія за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського 
суспільства може прийняти рішення про те, що проект не виконано, яке у триденний строк 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Київської міської державної адміністрації. Організатор 
Конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про 
повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається інституту громадянського 
суспільства.

6. Після надходження рішення організатора Конкурсу про повернення бюджетних коштів інститут 
громадянського суспільства повертає у тижневий строк на рахунок організатора Конкурсу бю-
джетні кошти, які перераховуються до міського бюджету.

Київський міський голова В. Кличко
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ІНІЦІАТИВУ ОСН 
ПІДТРИМАНО 
ТА РЕАЛІЗОВАНО

Наприкінці листопада 2014 року одна з будівельних 
компаній м. Києва намагалася забудувати земельну ділян-
ку орієнтовною площею 0,45 га на вул. Лісківській. До цьо-
го часу на даній земельній ділянці мешканці мікрорайону 
займалися городництвом. Тоді жителі ММПЗ «Троєщина» 
Деснянського району столиці об’єдналися заради збере-
ження зеленої зони. 

Тоді два органи самоорганізації населення «Комітет мі-
крорайону «Чернігівській» та «Вуличний комітет «Вулиця Ма-
каренка» в особі керівників Качаненко Валентини Андріївни 
та Степачової Наталії Павлівни змушені були організувати 
чергування власними силами мешканців мікрорайону. Чер-
гування тривало вдень і вночі. Та після того як людям поча-
ли погрожувати зброєю, учасники АТО району згуртувалися 
та забезпечили їх цілодобову охорону. Протистояння людей 
проти забудови продовжувалось три місяці. 

Рішенням Київської міської ради від 14 травня 2015 року 
№ 481/1345 земельній ділянці орієнтовною площею 0,45 га 
на вулиці Лісківській надано статус скверу. 

Справжньою перемогою для жителів мікрорайону ста-
ло урочисте відкриття 21 жовтня 2017 року скверу «Добро-
волець» після його реконструкції.

Сквер та пам’ятний знак — данина шани вдячних меш-
канців Деснянського району загиблим добровольцям-ки-
янам, які віддали своє життя за незалежність та суверені-
тет нашої держави на Сході України та тим, які продовжу-
ють виборювати їх сьогодні.

Активну участь в облаштуванні скверу брали участь 
громадська організація «Київська міська спілка ветеранів 
АТО Деснянського району», ОСНів «Чернігівський» та «Ву-
лиця Макаренка», народні депутати, депутати Київської 
міської ради, та мешканці Деснянського району.

На урочистому відкритті були присутні народний де-
путат України Борислав Береза, депутати Київради, керів-
ництво району, представники добровольчих загонів, вете-
рани АТО, воїни-інтернаціоналісти, волонтери, священно-
служителі, мешканці Деснянського району.

Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих во-
їнів, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет 
нашої держави на Сході України.

«Героям Добровольцям  — слава!», «Україна  — понад 
усе!» — ці слова викарбовано на пам’ятному знаку «Героям 
Добровольцям», який встановлено у сквері «Доброволець». 

Почесне право відкрити пам’ятний знак було нада-
но бійцям добровольчого батальйону Андрію Повару та 
Дмитру Омельченку.

46 деснянців, які за покликом серця, добровільно піш-
ли захищати суверенітет України на Сході, загинули від рук 
російського агресора. Сквер та пам’ятний знак «Доброво-
лець», який сьогодні ми урочисто відкриваємо — данина 
шани вдячних мешканців Деснянського району загиблим 
героям і тим, хто продовжує боротьбу зараз. Спільними 
зусиллями мешканців нашого району, міської та район-
ної влади цій земельній ділянці було надано статус скве-
ру. Сьогодні створено ще одну зелену оазу на території 
Деснянського району, яка стане не лише улюбленим міс-
цем відпочинку деснянців, а й місцем пам’яті. Вшануємо 
пам’ять загиблих героїв, завдячимо живим.

Головний військовий капелан Державної прикордонної 
служби України Отець Михаїл та представники Духовен-
ства Деснянського району Української православної церкви 
Київського Патріархату здійснили освячення пам’ятника та 
заупокійну панахиду за загиблими після чого відбулася це-
ремонія покладання квітів до пам’ятного знаку.

Сподіваємось, що сквер на довгий час залишатиметься 
окрасою мікрорайону.

ДОВІДКОВО.
За пропозицією комунального підприємства по утри-

манню зелених насаджень Деснянського району міста 
Києва сквер «Доброволець» по вулиці Лісківській у Дес-
нянському районі міста Києва включено до Програми 
економічного і соціального розвитку на 2017 рік. Замов-
ником виконання робіт визначено Київське комунальне 
об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд».

На сьогодні облаштування скверу «Доброволець» за-
вершено, зокрема виконані наступні роботи:

• влаштовано доріжок з твердого покриття ФЕМ — 
373,0 м2;

• встановлено лав — 8 шт.;
• встановлено урн — 8 шт.;
• влаштовано газон — 4715,5 м2;
• висаджено дерев декоративних порід — 83 шт.;
• висаджено кущів різних порід 1245 шт.;
• влаштовано однорядну живу огорожу з кущів  — 

190 метрів погонних.

МІСЦЕВА ІНІЦІАТИВА

Керівники ОСН — «Вуличний комітет «Вулиця  
Макаренка» — Наталія Степачова та «Комітет  

мікрорайону «Чернігівській» — Валентина Качаненко.
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З метою вирішення нагальних питань 
життєдіяльності мешканців мікрорайону, орган 
самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Хрещатик» (Печерський район) активно взаємодіє 
з депутатами різних рівнів.

Так, за ініціативи комітету проведено ряд 
цікавих та корисних заходів за участю депутатів 
Київради.

25 лютого 2017 року в приміщенні ОСН відбулась 
зустріч мешканців мікрорайону з депутатом 
Київської міської ради Осадчуком Андрієм 
Петровичем. Під час зустрічі Андрій Петрович 
мав можливість почути гострі проблеми жителів 
центральної частини міста Києва.

09 серпня 2017 року ОСН «КМ «Хрещатик» 
забезпечено проведення зустрічі депутата Київської 
міської ради Мірошниченка Ігоря Михайловича 
з мешканцями будинку 15/4 по вулиці Хрещатик. 
Обговорено питання збереження історичного 
фасаду будинку. Депутат пообіцяв відстоювати 
позицію мешканців щодо цього питання.

Під час зустрічей з депутатом Київської міської 
ради Діденко Ярославом Олександровичем, 
організованих ОСНом, обговорено шляхи та 
способи вирішення проблем, які турбують жителів 
Печерського району. 

За сприяння ОСН «КМ «Хрещатик» цього року 
у спеціалізовану школу № 94 «Єллада» депутатом 
Київради А. Осадчуком проведено закупівлю 
меблів для кабінетів та стільців для актового залу.

До Міжнародного Дня захисту прав дитини 
діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, 
діти інваліди та діти учсників АТО отримали 
запрошення від Андрія Петровича на святковий 
перегляд мультфільму у кінотеатр «Кінопанорама». 

Окремим важливим напрямком роботи ОСН є 
підтримка малозабезпечених верств населення, 
зокрема ветеранів Другої світової війни та дітей 
війни.

Керівництво ОСН «КМ «Хрещатик» спільно 
з  активом мікрорайону 9-го травня привітали 
ветеранів Другої світової війни — жителів 
мікрорайону з нагоди Дня Перемоги.

Керівник ОСН «КМ «Хрещатик»  
Владислав Яворський

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 
Досвід співпраці з депутатами Київради

З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівник та секретар ОСН «КМ «Хрещатик»  
Владислав Яворський та  Наталія Яворська (в центрі)
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Орган самоорганізації населення «Квартальний 
комітет «Дарниця» (Дарницький р-н) у своїй діяль-
ності намагається активно співпрацювати з  депу-
татами Київської міської ради з метою представ-
лення інтересів жителів.

Протягом 2016-2017 років спільно з депутатом 
Київської міської ради Ярмоленко Юлією Олек-
сандрівною квартальному комітету вдалося в 
рамках виконання заходів «Програми підвищен-
ня енергоефективності та розвитку житлово-ко-
мунальної інфраструктури на 2016-2020 рр.» та 
«Програми економічного та соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік» суттєво покращити стан жит-
лових будинків. Зокрема, за результатами спільної 
роботи:

• замінено вікна на сходових клітинах двох 
житлових будинків за адресами: Харківське 
шосе 61-а та 63-а; 

• відремонтовано ліфтові входи по вул. Хар-
ківське шосе  63; 2  під’їзди по вул. Тростя-
нецька, 12;

• відновлено та пофарбовано елементи дитя-
чих ігрових майданчиків за адресами: Харків-
ське шосе 61-а, 63-а, та вул. Тростянецька, 12. 

У рамках благоустрою території силами ОСН 
«Квартальний комітет «Дарниця» проведено захо-
ди з благоустрою прилеглих територій до будинків 
№ 59, 61-а, 63-а, по вулиці Харківське шосе та по-
фарбовано огорожі біля них.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Керівник ОСН «Квартальний комітет «Дарниця» Ніна Клименко

Саме ідея збереження здоров’я дітей змусила 
актив органу самоорганізації населення «Комі-
тет мікрорайону «Джерело» (Деснянський район) 
замислитися над впровадженням енергоефек-
тивних технологій в приміщенні комітету. Проект 
був підтриманий на засіданні комітету та схвалений 
батькам дітей, які отримують послуги у Центрі куль-
тури та спорту «Джерело» при ОСН «Комітет мікро-
району «Джерело».

Проект нашого комітету був реалізований у 
цьому році одним з перших. 

У рамках проекту було проведено заміну старої 
системи опалення на нові енергоефективні бімета-
леві радіатори. Завдяки цим заходам створені гідні 
умови для навчання і оздоровлення дітей, роботи 
працівників Центру культури та спорту «Джерело», 
а також створені комфортні умови для організації 
та проведення заходів комітету в Центрі у холод-
ний період, що сприятиме поєднанню інтересів 
різних верств населення мікрорайону.

Гідні умови навчання дають можливість залучи-
ти дітей до занять фізичною культурою, спортом та 
в гуртках за інтересами, з метою запобігання нега-
тивної поведінки у молодіжному середовищі.

Також очікується, що реалізація проекту змен-
шить витрати із міського бюджету на опалення при-
міщень комітету мікрорайону «Джерело». Оскіль-
ки буде забезпечено раціональне, а не цілодобове 
опалювання площ, а саме: максимальна потужність 
вдень — під час занять і мінімальна вночі.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Джерело» Олена Черевко

З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівник комітету Ніна Клименко під час роботи
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У ВИРІ ПОДІЙ 
з досвіду діяльності 
ОСН «Десна»

Вже традиційно серед основних напрямків діяль-
ності ОСН «Комітет мікрорайону «Десна» (Деснян-
ського району) є забезпечення мешканців мікрора-
йону послугами культурно-розважальних закладів 
столиці за рахунок спонсорів. У цьому році мешканці 
мікрорайону були присутні на відкритті 25-го ювіле-
йного театрального сезону циганського театру «Ро-
манс»; у великій концертній  програмі взяли участь 
20  жителів мікрорайону. Також відвідали вистави: 
«Карнавал в готелі «Табір» (20  осіб), «Циганочка з 
виходом» (20 осіб), «Весільний переполох» (20 осіб), 
«Циганські ночі» (40 осіб) та ін.

Глядачі були у захваті та висловлювали велику 
вдячність за можливість відвідати чудові заходи.

Наш комітет вже не вперше організував пере-
дачу іграшок до дитячого садочку № 743, з яким 
ОСН співпрацює тривалий період. Співробітники 
садочку протягом року отримували безкоштовні 

квитки до театру російської драми імені Лесі 
Українки, цирку, а також в Український дім на 
виставки.

Втім, наш комітет активно працює і в інших 
напрямках діяльності, зокрема відповідно до 
ст.  14 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення» щодо співпраці з депутатським кор-
пусом Київської міської ради. Цьогоріч спільно з 
депутатом Київської міської ради Гелевеєм Олегом 
Івановичем, який взяв на себе фінансову підтрим-
ку, а також нагородження грамотами та сертифі-
катами на придбання садово-городнього інвен-
тарю, провели конкурс на кращий благоустрій 
та озеленення прибудинкових територій «Мій 
двір  — моя турбота», присвячений 26-й річниці 
Незалежності України. 

Переможців та призерів конкурсу визначили за 
3 категоріями:

А) багатоквартирних будинків житлово-будівельних кооперативів:
1 місце — Маяковського 30-А  (приз — сертифікат на 1000 грн.)
2 місце — Маяковського 22 (приз — сертифікат на 500 грн.)
3 місце — Маяковського 28 і Закревського 45 (приз — сертифікат на 300 грн.)
Б) багатоквартирних будинків комунальної власності:
2 місце — Маяковського 32 і Закревського 45  (приз — сертифікат на 500 грн.)
3 місце — Маяковського 34, Закревського 39 і Сабурова 1 (приз — сертифікат на 300 грн.)
В) багатоквартирних будинків комунальної власності (гостинного типу)
2 місце — Маяковського 26 Б (приз — сертифікат 500 грн.)
3 місце — Маяковського 24 А і Маяковського 34-А (приз — сертифікат на 300 грн.)
ОСН «Комітет мікрорайону «Десна» вже багато років намагається зробити життя жителів мікрорайону 

цікавішим. 
Сподіваємось, що наші зусилля не марні.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Десна» Людмила Орлова

З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Десна»  
Людмила Орлова в колі дітей мікрорайону.
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ВІСНИКМІСЬКИЙ КОНКУРС 2017

ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО — 
звітує ОСН «КМ «ДНІПРОВЕЦЬ»

Третій рік поспіль ОСН «Комітет мікрорайону 
«Дніпровець» Дніпровського району м. Києва пере-
магає у міському конкурсі проектів та програм роз-
витку місцевого самоврядування. 

Цьогоріч проект комітету «Облаштування ігрових 
дитячих майданчиків мікрорайону ДВРЗ сосновою 
корою» спрямований на підвищення рівня безпеки 
дітей, які граються на дитячих майданчиках на 
прибудинкових територіях мікрорайону.

В рамках проекту облаштовано сосновою 
корою 7 дитячих ігрових майданчиків біля будинків 
мікрорайону ДВРЗ, а саме за адресами:

• вул. Алма-Атинська, 39-А, 39В, 39Г, 39Д, 39Е 
(три дитячі майданчики для мешканців 5 
будинків). 

• вул. Алма-Атинська, 54 (1 — для мешканців 
4 будинків). 

• вул. Інженера Бородіна, 2, Василя Вишиваного, 
2, Алма-Атинська, 89А, 89Б (1 — для мешканців 
4 будинків). 

• вул. Макаренка, 4, Алма-Атинська, 99/2 (1 — 
для мешканців 7 будинків). 

• вул. Рогозівська, 1А (1 — для мешканців 1 
будинку).

Достатньо проста і незатратна ідея проекту дала 
можливість сучасними засобами створити безпечне 
та екологічне покриття для покращення умов 
проведення дозвілля на ігрових майданчиках понад 
500 дітям, які мешкають на території мікрорайону.

Все більше прогресивних країн відмовляються 
від піску, землі, асфальту та гранітного відсіву 
в якості покриття для дитячих майданчиків. 
Наприклад, Австрія використовує для такого 
покриття лише соснову кору або резину (каучук), 
пояснюючи це тим, що лише ці матеріали мають 
достатні амортизаційні властивості, безпечні та 
екологічні. Окрім іншого, соснова кора вирішує 
одвічну проблему вигулу домашніх тварин на 
території дитячих майданчиків, адже цей матеріал 
для цього непридатний.

Соснова кора має високі амортизаційні влас-
тивості, безпечна, екологічна, декоративна та добре 
забезпечує відтік води. Також вона служить природ-
ним антисептиком та покращує циркуляцію повітря, 
в корі міститься багато суберіна і парафінів. Саме ці 
речовини забезпечують водонепроникність. За хіміч-
ним складом кора хвойних дерев неймовірно багата. 
У ній міститься камедь, велика кількість пектину, лі-
підів, а також арабиногалактан, що здатний підви-
щувати імунітет організму людини.

Актив нашого ОСН у постійному пошуці інно-
ваційних, цікавих ідей, які дозволили б жителям 
мікрорайону відчути якісні переваги проживання 
у мікрорайоні, який не так давно вважався один з 
найкриміногенніших у м. Києві. В цьому році від-
дали перевагу ідеї зробити безпечнішим дозвілля 
дітей, наступного разу подумаємо над ще більш 
креативною ідеєю проекту.

Сподіваємось, що крок за кроком не тільки по-
кращимо соціальну інфраструктуру в мікрорайоні, а 
й змінимо ставлення громадян до спільної власності, 
власного здоров’я і культури поведінки у суспільстві.

Наш комітет завжди відкритий до партнерської 
взаємодії, долучаймося ідеями та конкретними 
справами до розбудови міста!
Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Дніпровець» В. Гайдай

Гайдай Вячеслав та Коваленко Оксана —  
керівник та секретар ОСН «КМ «Дніпровець»
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ВІСНИК З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

НЕПЕРЕСІЧНІ  
ОСОБИСТОСТІ  
ОСНІВСЬКОГО РУХУ

Керівником органу самоорганізації населення «Будинко-
вий комітет «Вулиця Сім’ї Хохлових, 4, вулиця Якіра, 20/2» у 
Шевченківському районі міста Києва з 2010 року і по сьогод-
ні є Скрицький Ігор Григорович — багатогранна особистість 
громадського діяча, лідера громади будинку, військового 
капелана і просто цікавої людини із значним життєвим до-
свідом, яким пан Ігор поділився у наступному інтерв’ю.

Тривалий час ви очолюєте ОСН. Що стало по
штовхом до створення такого представ ницького 
органу?

Ідея створення ОСНу пов’язана з ситуа цією  
щодо спроби незаконної забудови подвір’я  
буд. № 20/2 по вул. Якіра двома багато повер-
хівками, що розпочалась у 2006 році. Наше по-
двір’я відрізняється територією — 0,5 га, місцез-
находженням — у центрі столиці, історичний мі-
крорайон Лук’янівка з давніми сталими тра-
диціями. Ще з 50-х років минулого століття ідей-
но-культурне та спортивне виховання насе лення 
нашого мікрорайону відбувалося під орудою 
культмасового сек тору Київського мотоци-
клетного заводу. Проа налізувавши вихідні умо-
ви ситуації, наша мікрогромада дійшла виснов-
ку, що необхідно виправити помилки минуло-
го саме власними силами, зорганізуватися й ви-

рішити найболючіші питання місцевого характе-
ру. Але навіть для цього необхідно було мати ін-
ституційну основу, аби представники влади адек-
ватно сприймали наші намагання змінити життя 
на краще.

Які найбільші досягнення будинкового коміте
ту, який ви очолюєте?

Протягом 2007–2008 років територію діяль-
ності ОСНу (близько 0,5 га) власними силами 
ОСНу було значно облаштовано дитячим ігровим 
та спортивним обладнанням, що перетворило за-
недбану колись територію на загально визна-
ний центр дозвілля. Крім того значний обсяг ро-
біт було проведено на прибудинкових територі-
ях у 2013 році, а саме: виготовлено та встановле-
но дитячі каруселі та гойдалки, здійснено комп-
лекс протизсувних робіт з метою укріплення од-
ного з кутків футбольного поля, проведено робо-
ти по облаштуванню газонів та парковки для авті-
вок мешканців, озеленення території.

Ігор Скрицький — керівник ОСН «Будинковий 
комітет «Вулиця Сім’ї Хохлових, 4,  

вулиця Якіра, 20/2»
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ВІСНИКЗ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Тобто, в основі ідеології змін на локальному рів
ні підвищення громадянської свідомості? Ви маєте 
підтримку жителів будинків у своїх починаннях?

Дійсно, тільки спільними зусиллями можна 
вирішити питання, які багато років залишали-
ся поза увагою жителів. Так, зокрема, майже три 
роки, з 2014 року, тривали роботи з облаштуван-
ня майданчику для паркуру — єдиного в м. Києві 
на сьогодні під відкритим небом. Робити реаль-
ні справи можливо тільки тоді, коли усвідомлю-
єш що вчиняєш і щиро віриш у правильність об-
раного шляху.

Після побиття студентів на Майдані, в ніч на 
30.11.2013, зрозумів, що маю бути в центрі подій в 
якості молитовника. Після відкриття Міжконфе-
сійного молитовного намету на Майдані в Києві 
часто, переважно в нічний час, брав участь у мо-
литовних служіннях.

Наскільки важко було змінити звичний стиль 
життя відповідно до вимог часу?

Після перемоги Революції Гідності і анексії 
Криму Росією стало зрозуміло, що війни уникнути 
не вдасться, але як будуть розгортатись події 
ніхто тоді не знав. Не виключалось, що ворог може 
прийти сюди, тому вирішив здобувати військову 
підготовку, якої не мав. Тому в квітні 2014 року 
пройшов вишкіл в Українській Резервній Армії, 
потім у «Київському Легіоні», тоді в ГО «Центр 
спеціальної тактичної підготовки «Білий вовк», де 
дослужився до виконувача обов’язків командира 
взводу.

Коли стало зрозуміло, що бліц-криг Росії скасо-
вується, бо наші хлопці непогано справляються, 
вирішив не чекати на війну тут, а їхати туди, але в 
якості капелана, бо у військовій звитязі дефіциту 
не було, а у військових капеланах як був, так є і досі. 

У грудні 2014 — січні 2015 пройшов спеціалізовану 
підготовку і з лютого 2015 року почав виїжджати в 
райони ведення бойових дій.

Ніс служіння військовослужбовцям ЗСУ: 81 
бригади в м. Констянтинівка Донецької області; 
93 бригади в селі Первомайське (під с. Піски) 
Донецької області; 131 ОРБ в селі Павлопіль (під 
Маріуполем) Донецької області; 46 батальйон 
(«Донбас-Україна») в смт. Мар’їнка Донецької 
області тощо.

З червня 2015 року служив заступником по 
роботі з особовим складом командирів різних 
капеланських об’єднань, тож громадську діяль-
ність та капеланське служіння доводилося 
поєднувати з організаційною діяльністю.

Проводив колективні релігійні служіння, нада-
вав індивідуальну душпастирське піклування бій-
цям, здійснював індивідуальні релігійні потреби 
та надавав першу психологічну допомогу при ре-
абілітації військовослужбовців, які ї ї потребували, 
сприяв підтриманню в особового складу високо-
го морального духу, в тому числі під час ведення 
бойових дій.

Під час служіння в зоні проведення АТО ви-
шукував можливості для проведення служіння 
серед місцевого населення прифронтової зони, 
з метою зміцнення загальнонаціональних па-
тріотичних настроїв. Вперше до цього спонукав 
випадок: наші бійці ділились з місцевими, які 
потерпали від нестачі, своїм провіантом і якось 
я, будучи при цьому присутній, зрозумів, що це 
не випадково, бо відчув потребу в проведен-
ні служіння, тож проголосив проповідь про єд-
ність, до якої закликав нас Господь і в кінці за-
кликав присутніх до спільної молитви, що і від-
булось.
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ВІСНИК З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Під час служіння в зоні АТО вам доводилося пе
реживати різні ситуації, бути духовним настав
ником для бійців. Яким чином пережите вплинуло 
на ваше теперішнє життя? 

Поряд з роботою керівником будинкового ко-
мітету, діяльність якого виходить на якісно новий 
рівень взаємодії з міською владою, значну увагу 
приділяю висвітленню, зокрема через статті в ЗМІ, 
теле-, радіоінтерв’ю, фотовиставки тощо, внеску 
військових капеланів як представників україн-
ської Церкви, в утвердження християнських за-
сад в суспільстві України. Про моє служіння капе-
ланом знято документальний фільм, який у 2016 
році виборов третє місце на кінофестивалі «Світ-
ло». Підготував експозицію фотовиставки «Капе-
лани в АТО» про служіння військових капеланів на 

передовій, де зафіксовані моменти безпосеред-
ньо служіння. 

Душпастирське служіння продовжую нести, на 
даний час не в зоні АТО, а зокрема в рамках про-
грами з нейрореабілітації важкопоранених бійців 
в Науково-практичному центрі нейро реабілітації 
«Нодус» під Києвом в м. Бровари.

P.S.: За служіння військовим капеланом в зоні 
проведення АТО Скрицький І. Г. нагороджений 
медаллю УПЦ Київського Патріархату «За жертов-
ність і любов до України», відзнакою «За служіння 
Богу і Україні», відзнакою Міноборони України «За 
сприяння Збройним Силам України», знаком по-
шани «За мужність і відвагу».

ДОСВІДЧЕНІ КЕРІВНИКИ ТА СЕКРЕТАРІ 
ОСН ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ

П’ятий рік поспіль керівники та секретарі органів 
самоорганізації населення міста отримують нові знан-
ня під час начальних семінарів, які щовесни та щоосе-
ні проходять у Центрі перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій за 
організаційної підтримки Департаменту суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

Цього разу, 24 та 26 жовтня 2017 року керівники 
та секретарі органів самоорганізації населення, які 
працюють на посадах понад 5 років, а дехто почи-
наючи з 2003 року, здобували нові знання з питань 
організації та проведення зборів (конференцій) жи-
телів за місцем проживання, механізмів реалізації 
місцевих ініціатив та організації діловодства в ОСН. 
Загалом професійну кваліфікацію підвищили 27 ке-
рівників та 26 секретарів ОСН.
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ВІСНИКНОВІ ОСНИ

САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ  
В МІКРОРАЙОНІ «СОВКИ»

У Солом’янському районі міста створено но-
вий орган самоорганізації населення — «Вулич-
ний комітет «Вулиця Червона та провулок Чер-
воний». 

Ідея створення вуличного комітету виникла у 
жителів вулиці Червоної ще наприкінці 2016 року у 
зв’язку із хронічною невирішеністю соціально-по-
бутових проблем, які навіть в масштабі мікрорайо-
ну «Совки» не завжди були помітні, тим більше на 
фоні проблемних питань району і цілого міста. Жи-
телі вирішили стати справжніми господарями на 
території власного проживання та усвідомили по-
требу у самоорганізації для вирішення нагальних 
питань. Активом вулиці і провулку було визначено 
зміст діяльності для майбутнього ОСН:

— заміна застарілих водопровідних, каналіза-
ційних та електропостачальних мереж на вулиці 
Червоної та провулку Червоного,

— капітальний та ямковий ремонт вулиці Чер-
воної та провулку Червоного,

— сприяння у наданні допомоги середній за-
гальноосвітній школі № 121 та дошкільному на-
вчальному закладу № 313, зокрема за рахунок 
депутатських фондів депутатів Київської міської 
ради,

— супровід підготовки проекту парку «Совські 
ставки», який безпосередньо межує з вулицею Чер-
воною, 

— допомога малозабезпеченим, інвалідам та 
ветеранам, які мешкають на території,

— благоустрій вулиці Червоної та провулку Чер-
воного.

Зважаючи на досвід роботи деяких жителів 
в ОСН «Комітет мікрорайону «Совки», для нас 
було нескладно організуватися та провести збо-
ри і конференцію жителів з ініціювання створен-
ня вуличного комітету, що й зробили 15 лютого 
2017 року.

Не так швидко, як хотілося б, але вже 14 вересня 
2017 року Київська міська рада прийняла рішення 
про надання дозволу на створення «Вуличний ко-
мітет «Вулиця Червона та провулок Червоний» у 
Солом’янському районі м. Києва.

На підставі цього рішення 10 жовтня, за при-
сутності депутата Київської міської ради А.Тара-
нова, організували і провели конференцію жи-
телів за місцем проживання зі створення органу 
самоорганізації населення «Вуличний комітет 
«Вулиця Червона та провулок Червоний», на якій 
було вирішено затвердити положення про ОСН, 

обрати персональний склад ОСНу 
та ряд інших питань. Завдячуючи 
висловленій довірі уповноважених 
представ ників жителів, таємним 
голосуванням керів ником коміте-
ту обрано Вислоух А.В., за що дуже 
вдячна і намагатимуся наполегливо 
працювати й надалі на благо нашої 
мікрогромади.

Принаймні перші важливі органі-
заційні кроки вже зроблено і тепер 
сподіваюся на плідну співпрацю і  
взаємо розуміння. Принагідно інфор-
мую, що прийом жителів керівником 
вуличного комітету Вислоух Анною 
Володимирівною (т. 067  214 16 22) 
або заступником керівника Цапок 
Оксаною Вікторівною (т. 063 370 41 91) 
буде здійснюватися після державної 
реєстрації нашого ОСН за адресою: 
м. Київ, вул. Червона 46.

Керівник ОСН «Вуличний комітет
«Вулиця Червона та провулок 

Червоний» А. Вислоух
В центрі — Вислоух Анна — керівник ОСН «Вуличний комітет  

«Вулиця Червона та провулок Червоний».
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ВІСНИК АКТУАЛЬНО 

НАЗВИ ВУЛИЦЬ МІСТА КИЄВА ЗМІНИЛИСЯ
Шановні керівники органів самоорганізації населення, звертаємо вашу увагу на необхідність прийняття рішень 

щодо змін назв ОСН та внесення відповідних змін до статутних документів (назв ОСН, назв вулиць території 
ОСН) у зв’язку дотриманням норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

Витяг із Закону України «Про засудження комуністичного  
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних  
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
4) символіка комуністичного тоталітарного режиму - символіка, що включає:
є) назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, 

узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених 
пунктів, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали 
керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах вла-
ди та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, працювали в 
радянських органах державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних 
радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи 
партійні з’їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, встановленням ра-
дянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслі-
дуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім назв, пов’язаних з опором та 
вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури).

Стаття 4. Заборона використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного 
режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у ви-
гляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних 
радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено.

Прийняти рішення про відповідні зміни принагідно під час щорічних зборів (конференцій) жителів за 
місцем проживання. Також рекомендуємо звернутися до органів державної реєстрації з метою вчинення 
відповідних дій. 

Перелік вулиць м. Києва, які перейменовані станом на 01.10.2017 року надаємо у таблицях нижче.
Детальну консультацію з питання зімни назви ОСН можна отримати у Департаменті суспільних комуні-

кацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за тел.: 230 92 07.

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ У МІСТІ КИЄВІ, ЯКІ ПЕРЕЙМЕНОВАНІ ПРОТЯГОМ 2014-2016 РОКІВ
№ 

п/п Стара назва Нова назва Район Рішення Київради

1. вулиця Аніщенка вулиця Левандовська Печерський від 13.11.14 № 373/373
2. вулиця Вєтрова вулиця Назарівська Шевченківський від 13.11.14 № 373/373
3. вулиця Воровського вулиця Бульварно-Кудрявська Шевченківський від 13.11.14 № 373/373
4. вулиця Горького вулиця Антоновича Голосіївський, 

Печерський
від 13.11.14 № 373/373

5. вулиця Димитрова вулиця Ділова Голосіївський 
Печерський

від 13.11.14 № 373/373

6. вулиця Івана Клименка вулиця Преображенська Солом’янський від 13.11.14 № 373/373
7. вулиця Іванова Андрія Бутишев провулок Печерський від 13.11.14 № 373/373
8. вулиця Червоноармійська вулиця Велика Васильківська Голосіївський 

Печерський 
Шевченківський

від 13.11.14 № 373/373

9. площа Фрунзе площа Петропавлівська Оболонський від 13.11.14 № 373/373
10. провулок Чекістів провулок Костя Гордієнка Печерський від 13.11.14 № 373/373
11. вулиця Фрунзе вулиця Кирилівська Оболонський 

Подільський 
Шевченківський

від 22.01.15 № 8/873
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12. вулиця Смирнова-Ласточкіна Вознесенський узвіз Шевченківський від 19.03.15 № 269/1134
13. вулиця Академіка Шліхтера вулиця Вифлеємська Дніпровський від 03.09.2015 № 944/1808
14. вулиця Артема вулиця Січових Стрільців Шевченківський від 03.09.2015 № 944/1808
15. вулиця Криленка вулиця Олексія Береста Святошинський від 03.09.2015 № 944/1808
16. вулиця Крупської вулиця Павла Чубинського Дарницький від 03.09.2015 № 944/1808
17. вулиця Ленінська вулиця Петра Дорошенка Святошинський від 03.09.2015 № 944/1808
18. вулиця Максима Горького вулиця Анатолія Лупиноса Солом’янський 

(мкрн.Жуляни)
від 03.09.2015 № 944/1808

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

від 03.09.2015 № 944/1808

20. вулиця Чапаєва вулиця В’ячеслава Липинсь-
кого

Шевченківський від 03.09.2015 № 944/1808

21. вулиця Щорса вулиця Євгена Коновальця Печерський від 03.09.2015 № 944/1808
22. вулиця Юрія Коцюбинського вулиця Володимира 

Винниченка
Шевченківський від 03.09.2015 № 944/1808

23. площа Дзержинського Либідська площа Голосіївський 
Печерський

від 03.09.2015 № 944/1808

24. провулок Чеслава Бєлінсь-
кого

провулок Алли Горської Шевченківський від 03.09.2015 № 944/1808

25. проспект Сорокаріччя 
Жовтня

Голосіївський проспект Голосіївський від 03.09.2015 № 944/1808

26. вулиця Марини Раскової вулиця Євгена Сверстюка Дніпровський від 08.10.2015 № 129/2032
27. провулок Профінтерну провулок Рататюків Голосіївський від 08.10.2015 № 129/2032
28. вулиця Калінінградська вулиця Гладківська Солом’янський від 08.10.2015 № 129/2032
29. вулиця Аїстова Іпсілантіївський провулок Печерський від 08.10.2015 № 128/2031
30. вулиця Гайцана Миколи Хрестовий провулок Печерський від 08.10.2015 № 128/2031
31. вулиця Любченка Панаса вулиця Загородня Голосіївський від 08.10.2015 № 128/2031
32. вулиця Струтинського вулиця Болсуновська Печерський від 08.10.2015 № 128/2031
33. вулиця Тельмана вулиця Німецька Голосіївський 

Печерський
від 08.10.2015 № 128/2031

34. вулиця Тимофєєвої Галі вулиця Провіантська Шевченківський від 08.10.2015 № 128/2031
35. вулиця Фіалека вулиця Баришівська Печерський від 08.10.2015 № 128/2031
36. вулиця Червонопрапорна вулиця Пирогівський шлях Голосіївський від 08.10.2015 № 128/2031
37. провулок Січневий провулок Микільський Печерський від 08.10.2015 № 128/2031
38. провулок Щорса Новогоспітальна вулиця Печерський від 08.10.2015 № 128/2031
39. Вулиця Калініна Вулиця Вуликова Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
40. Вулиця Комінтерну Вулиця Хвойна Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
41. Вулиця Комсомольська Вулиця Нектарна Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
42. Вулиця Котовського Вулиця Пасічна Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
43. Вулиця Свердлова Вулиця Медоносна Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
44. Вулиця Червоноармійська Вулиця Заплавна Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
45. Провулок Будьоного 2 Провулок Хлібний Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
46. Провулок Жданова Провулок Вересковий Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
47. Провулок Комінтерну 1 Провулок Солодкий Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
48. Провулок Комінтерну 2 Провулок Бджолиний Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
49. Провулок Комінтерну 3 Провулок Лозовий Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
50. Провулок Комсомольський Провулок Прополісний Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
51. Провулок Котовського Провулок Гречаний Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
52. Провулок Свердлова Провулок Акацієвий Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033
53. Провулок 

Червоноармійський 1
Провулок Запашний Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033

54. Провулок 
Червоноармійський 2

Провулок Щасливий Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033

55. Провулок 
Червоноармійський 3

Провулок Радісний Дарницький від 08.10.2015 № 130/2033

56. Вулиця Бубнова Андрія Вулиця Маричанська Голосіївський від 17.12.2015 № 30/30
57. Вулиця Картвелішвілі Вулиця Покотила Володимира Святошинський від 17.12.2015 № 30/30
58. Вулиця Командарма 

Каменєва
Вулиця Болбочана Петра Печерський від 17.12.2015 № 30/30

59. Вулиця Лукашевича Миколи Вулиця Огієнка Івана Солом’янський від 17.12.2015 № 30/30
60. Вулиця Чапаєвське шосе Провулок Віто-Литовський Голосіївський від 17.12.2015 № 30/30
61. Площа Дружби народів СРСР Площа Оболонська Оболонський від 17.12.2015 № 30/30
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62. Площа Ленінградська Площа Дарницька Дніпровський від 17.12.2015 № 30/30
63. Провулок Радянський Провулок Заремби Владислава Голосіївський від 17.12.2015 № 30/30
64. Провулок Ульянова 

Володимира
Провулок Осінній Святошинський від 17.12.2015 № 30/30

65. Провулок Федька Івана Провулок Шульгина Якова Святошинський від 17.12.2015 № 30/30
66. Проспект Червонозоряний Проспект Лобановського 

Валерія
Голосіївський 
Солом’янський

від 17.12.2015 № 30/30

67. Вулиця Довнар-Запольського Вулиця Довнар-Запольського 
Митрофана

Шевченківський від 17.12.2015 № 30/30

68. Вулиця Баумана Вулиця Януша Корчака Шевченківський від 07.07.2016 № 559/559
69. Вулиця Кутузова Вулиця Генерала Алмазова Печерський від 07.07.2016 № 559/559
70. Вулиця Суворова Вулиця Михайла 

Омеляновича-Павленка
Печерський від 07.07.2016 № 559/559

71. Провулок Кутузова Провулок Євгена Гуцала Печерський від 07.07.2016 № 559/559
72. Проспект Московський Проспект Степана Бандери Оболонський та 

Подільський
від 07.07.2016 № 559/559

73. Вулиця Лумумби Патріса Вулиця Іоанна Павла II Печерський від 06.10.2016 № 172/1176
74. Проспект Возз’єднання Проспект Соборності Дніпровський від 06.10.2016 № 172/1176
75. Площа Московська Площа Деміївська Голосіївський від 06.10.2016 № 172/1176
76. Бульвар Лепсе Івана Бульвар Гавела Вацлава Солом’янський від 10.11.2016 № 315/1319
77. Вулиця Перовської Софії Вулиця Мірошниченко Євгенії Шевченківський від 10.11.2016 № 315/1319
78. Вулиця Перспективна Вулиця Брановицького Ігоря Печерський від 10.11.2016 № 315/1319
79. вулиця Дибенка Павла вулиця Сім’ї Шовкоплясів Оболонський від 20.12.2016 № 704/1708
80. вулиця Кіквідзе вулиця Бойчука Михайла Печерський від 20.12.2016 № 704/1708
81. вулиця Котовського вулиця Сальського 

Володимира
Шевченківський та 
Подільський

від 20.12.2016 № 704/1708

82. вулиця Павлика Морозова вулиця Академіка Оппокова Оболонський від 20.12.2016 № 704/1708
83. вулиця Профінтерну вулиця Забайківська Голосіївський від 20.12.2016 № 704/1708
84. вулиця Скрипника Миколи вулиця Лукаша Миколи Солом’янський від 20.12.2016 № 704/1708
85. вулиця Шелеста Петра вулиця Плахотнюка Миколи Деснянський від 20.12.2016 № 704/1708
86. провулок Бакинських 

Комісарів
провулок Сухенка Василя Дніпровський від 20.12.2016 № 704/1708

87. провулок Шаумяна провулок Параджанова Сергія Шевченківський від 20.12.2016 № 704/1708

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ У МІСТІ КИЄВІ, ЯКІ ПЕРЕЙМЕНОВАНІ ЗГІДНО З РОЗПОРЯДЖЕННЯМ 
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД 19.02.2016 № 125/1

№ 
п/п Стара назва Нова назва Район

1. бульвар Давидова Олексія бульвар Шамо Ігоря Дніпровський
2. вулиця Антонова-Овсієнка вулиця Наумовича Володимира Святошинський
3. вулиця Бабушкіна вулиця Безручка Марка Шевченківський
4. вулиця Блюхера Василя вулиця Турчина Ігоря Шевченківський
5. вулиця Боженка вулиця Гійома де Боплана Деснянський
6. вулиця Бонч-Бруєвича вулиця Дурдуківського Володимира Святошинський
7. вулиця Будьонного Маршала вулиця Богуна Івана Дарницький
8. вулиця Воровського вулиця Млинна Дарницький
9. вулиця Гавро Лайоша вулиця Йорданська Оболонський
10. вулиця Гамарника вулиця Квітки Цісик Оболонський
11. вулиця Горбачова Омеляна вулиця Ґалаґанівська Святошинський
12. вулиця Дегтяренка Петра вулиця Сім’ї Кульженків Оболонський
13. вулиця Дзержинського вулиця Таранушенка Стефана Деснянський
14. вулиця Дубового Івана вулиця Тороповського Георгія Дніпровський
15. вулиця Дундича Олеко вулиця Василя Вишиваного Дніпровський
16. вулиця Жданова вулиця Маслюченко Варвари Дарницький
17. вулиця Жовтнева вулиця Патріарха Володимира Романюка Святошинський
18. вулиця Ілліча вулиця Пасхаліна Юрія Дарницький
19. вулиця Калінінська вулиця Клена Юрія Святошинський
20. вулиця Кірова вулиця митрополита Володимира Сабодана Деснянський
21. вулиця Колективізації вулиця Джеймса Мейса Солом’янський
22. вулиця Коллонтай вулиця Яворницького Дмитра Святошинський
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23. вулиця Командарма Уборевича вулицю Академіка Єфремова Святошинський
24. вулиця Комісара Рикова вулиця Курінного Петра Святошинський
25. вулиця Комсомольська вулиця Потоцького Павла Солом’янський
26. вулиця Комуністична вулиця Трипільська Дарницький
27. вулиця Кравченка Миколи вулиця Котарбінського Вільгельма Шевченківський
28. вулиця Красикова Петра вулиця Проценко Людмили Солом’янський
29. вулиця Лазо Сергія вулиця Чурилівська Деснянський
30. вулиця Лазо Сергія вулиця Інженера Бородіна Дніпровський
31. вулиця Ластовського вулиця Ковніра Степана Печерський
32. вулиця Леніна вулиця Радосинська Деснянський
33. вулиця Леніна вулиця Колоса Сергія Солом’янський
34. вулиця Леніна вулиця Харченка Євгена Дарницький
35. вулиця Луначарського вулиця митрополита Андрея Шептицького Дніпровський
36. вулиця Майорова Михайла вулиця Калнишевського Петра Оболонський
37. вулиця Маршала Тухачевського вулиця Драй-Хмари Михайла Святошинський
38. вулиця Мате Залки вулиця Архипенка Олександра Оболонський
39. вулиця Мильчакова Олександра вулиця Нестайка Всеволода Дніпровський
40. вулиця Мишина Михайла вулиця Сім’ї Ідзиковських Солом’янський
41. вулиця Островського Миколи вулиця Родини Рудинських Дарницький
42. вулиця Островського Миколи вулиця Патріарха Мстислава Скрипника Солом’янський
43. вулиця Петровського вулиця Світличного Івана Солом’янський
44. вулиця Піка Вільгельма вулиця Ружинська Шевченківський
45. вулиця Полупанова вулиця Пріорська Оболонський
46. вулиця Примакова вулиця Глієра Рейнгольда Святошинський
47. вулиця Радянська вулиця Отця Анатолія Жураковського Солом’янський
48. вулиця Руднєва Миколи вулиця Шевельова Юрія Дарницький
49. вулиця Сагайдака Степана вулиця Маланюка Євгена Дніпровський
50. вулиця Серафимовича вулиця Миколайчука Івана Дніпровський
51. вулиця Строкача Тимофія вулиця Сім’ї Стешенків Святошинський
52. вулиця Терешкової Валентини вулиця Святищенська Дарницький
53. вулиця Трутенка Онуфрія вулиця Максимовича Михайла Голосіївський
54. вулиця Фадєєва вулицю Анни Ярославни Святошинський
55. вулиця Федька Івана вулиця Шульгина Володимира Святошинський
56. вулиця Фрунзе вулиця Прокоповича Петра Дарницький
57. вулиця Фрунзе вулиця Сім’ї Ханенків Деснянський
58. вулиця Фурманова вулиця Архітектора Кобелева Солом’янський
59. вулиця Цюрупинська вулиця Дудника Георгія Шевченківський
60. вулиця Чапаєва вулиця Заглади Леоніли Дарницький
61. вулиця Червоногвардійська вулиця Хоткевича Гната Деснянський, 

Дніпровський
62. вулиця Червонопартизанська вулиця Братів Зерових Солом’янський
63. вулиця Червонофлотська вулиця Максименка Федора Оболонський
64. вулиця Чудновського вулиця Чупринки Григорія Дніпровський
65. вулиця Шаумяна вулиця Параджанова Сергія Шевченківський
66. вулиця Щербакова вулиця Щербаківського Данила Шевченківський
67. вулиця Щорса вулиця Модзалевського Вадима Деснянський
68. вулиця Якіра вулиця Деревлянська Шевченківський
69. площа Луначарського Анатолія площа Куліша Пантелеймона Дніпровський
70. провулок Бонч-Бруєвича провулок Дубровського Віктора Святошинський
71. провулок Будьонного 1 провулок Кука Василя Дарницький
72. провулок Луначарського провулок Слобідський Дніпровський
73. провулок Островського Миколи провулок Хомова Ярослава Солом’янський
74. провулок Руднєва Миколи провулок Качуровського Ігоря Дарницький
75. провулок Фадєєва провулок Івченка Михайла Святошинський
76. провулок Червоноармійський провулок Лужевського Руслана Голосіївський
77. провулок Червоногвардійський провулок Хоткевича Гната Деснянський 

Дніпровський
78. провулок Червонопрапорний провулок Пересіченський Голосіївський
79. провулок Щербакова провулок Петріва Всеволода Шевченківський
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ВІСНИК НА ЗАМІТКУ БУХГАЛТЕРУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2001 р. № 332 
Київ

Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання  
та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами,  

а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

Із змінами, внесеними згідно з Постановами  Кабінету Міністрів України та Указом Президента України

На виконання статті 5 Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. № 1242 «Про додаткові 
заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-
економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів» Кабінет Міністрів 
України постановляє:

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого облад-
нання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними ор-
ганами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету (до-
даються).

Органам Державного казначейства під час оплати рахунків на придбання легкових автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, комп›ютерів, придбання і утримання мобільних 
телефонів дотримуватися граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

2. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити включення до кон-
трактів з керівниками державних підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо 
дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

3. Фондові державного майна забезпечити термінове винесення уповноваженими особами на 
виконання функцій з управління державними корпоративними правами в органах управління го-
сподарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більш як 50 відсотків, 
на розгляд загальних зборів акціонерів (учасників) питання про дотримання граничних сум витрат, 
затверджених цією постановою, на придбання обладнання та устаткування і комп’ютерів.

4. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, 
здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних теле-
фонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення та мобільних засобів зв’язку для пра-
воохоронних органів, збройних сил та інших військових формувань, Державної спеціальної служби 
транспорту і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації) за наявності бюджетних 
асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгова-
ності на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами державного бюджету.

5. Установити, що державні органи, а також установи та організації, які утримуються за рахунок 
державного бюджету, укладають договори оренди легкових автомобілів, вартість яких не переви-
щує граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство фінансів, Державну аудитор-
ську службу, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи.

Перший віце-прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

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

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

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

бюджету

Сума, 
гривень за 
одиницю

Мобільний телефон:

• придбання 1200

• утримання (на місяць) 1500

Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор 
«миша», операційна система), ноутбук, за винятком захищених від зовнішнього 
впливу (вібрації, вологості, удару, температури) персонального комп’ютера 
(системного блока, монітора, клавіатури, маніпулятора «миша», операційної 
системи) та ноутбука, що закуповуються МЗС, Міноборони та його розвідувальним 
органом, МВС, СБУ, Національною гвардією, Національною поліцією, Державною 
прикордонною службою, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою 
спеціального зв’язку та захисту інформації, Державною спеціальною службою 
транспорту, ДСНС та Управлінням державної охорони

20500

Комплект меблів для:

• службового кабінету керівника іншого місцевого органу виконавчої влади, 
бюджетної установи та організації

6500

Меблі для обладнання робочих місць працівників:

• стіл письмовий 800

• крісло офісне 800

• стілець 300

• шафа для одягу 1200

• шафа для паперів 1100

• сейф 2000

• стіл для комп’ютера 800

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 5000

Примітка. Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних 
легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей 
(предметів).
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ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, т. ф. +38 (044) 230 9435 e-mail: pecher@treasury.kiev.ua

30.08.17              № 03-45/3334 Розпорядникам та одержувачам
на __________ від ___________ бюджетних коштів, які обслуговуються,
 за списком

Щодо переходу на систему 
дистанційного обслуговування

Управління Державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва 
(далі  — Управління Казначейства) продовжує запровадження системи дистанційного  
казначейського обслуговування (далі СДО) через програмно-технічний комплекс  
«Клієнт Казначейства — Казначейство».

СДО дозволяє оптимізувати витрати бюджетних коштів усіх учасників процесу завдяки 
відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку ін-
формації, скоротити час на казначейське обслуговування бюджетів та зменшити кіль-
кість помилок в даних.

З метою запобігання навантаження на кінець бюджетного року, пропонуємо якнайш-
видше активізувати роботу щодо підключення до СДО через ПТК_«Клієнт Казначей-
ства  — Казначейство», так як управління Казначейства має завдання до 30 грудня 
2017 року перевести на дистанційне обслуговування усіх розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів. 

Додатково інформацію можна отримати за телефоном 230-94-35 або 383-98-63

Управління Казначейства пропонує визначити та повідомити дату переходу на дистан-
ційне обслуговування до 25 09 2017р.

Начальник Н. А. Полковніченко

Шановні керівники та бухгалтери органів самоорганізації населення, при підготовці кошто
рисної документації на 2018 рік рекомендуємо вам звернути увагу на новації у законодаувстві, 
зокрема врахувати лист Державної казначейської служби України у Печерському районі, наведе
ний нижче.
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ВІСНИК

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

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

з проханням надавати свої пропозиції щодо змісту наступних випусків бюлетеню.

ДОЗВОЛИ НА СТВОРЕННЯ  
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ,  

НАДАНІ РІШЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

1. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Вадима Гетьмана, 46 А» у Солом’янському райо-
ні м. Києва (№ 428/2650 від 01.06.2017).

2. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Івана Кудрі, 38 А» у Печерському районі м. Києва 
(№ 728/2890 від 06.07.2017).

3. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Вулиця Борисоглібська, 8/13» у Подільському районі  
м. Києва (№ 730/2892 від 06.07.2017).

4. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Комі-
тет мікрорайону «Дубовий Гай» у Солом’янському районі м. Києва (№ 34/3041 
від 14.09.2017).

5. «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Ву-
личний комітет «Вулиця Червона та провулок Червоний» у Солом’янському 
районі м. Києва (№ 35/3042 від 14.09.2017).

6. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу-
динковий комітет «Вулиця Тарасівська, 36» у Голосіївському районі м. Києва  
(№ 36/3043 від 14.09.2017).

7. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет «Перспективний» у Шевченківському районі м. Києва  
(№ 37/3044 від 14.09.2017).


