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Шановні працівники органів 
самоорганізації населення!

Щиро вітаємо вас з Днем місцевого самоврядування, святом особливим для міста Києва з   його 
багатовіковою історією і традиціями самоврядування, які успішно розвиваються зокрема і завдяки  
послідовній та продуктивній діяльності органів самоорганізації населення. 

Ви, як представники жителів будинків, вулиць, кварталів та мікрорайонів столиці, своєю щоденною 
працею забезпечуєте можливість членам територіальної громади брати безпосередню участь у справі 
покращення соціально-економічного та культурного розвитку міста. 

Органи самоорганізації населення — це представницькі органи, які безпосередньо взаємодіють з гро-
мадянами та допомагають міській владі своєчасно та результативно вирішувати питання життєді-
яльності в столиці. Міська влада покладає на актив ОСН міста значні сподівання, адже такі представ-
ницькі органи є дійсно незалежним органом влади, спроможним вирішувати важливі питання функціо-
нування територіальної громади.

Із зростанням ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування столиці 
збільшується увага влади міста до їх розвитку як  інструментарію самоорганізації громадян. Мережа 
органів самоорганізації населення міста постійно розширюється і сьогодні їх вже понад 150, а діяльніс-
тю ОСН охоплено майже 1 мільйон жителів Києва.

Останній рік Київська міська рада та її виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація) 
за вашої участі наполегливо працювали над Концепцією нової редакції Статуту територіальної грома-
ди міста Києва. Сподіваємося, що 2018 року спільними зусиллями ми зможемо напрацювати осучасне-
ний Статут територіальної громади, спрямований на трансформацію міської спільноти у справжню 
європейську, а місто — у квітучий, соціальнозорієнтований мегаполіс.

У шаленому ритмі життя перед органами самоорганізації населення постають все нові й нові 
завдання, вирішити які власними силами часом досить складно. Проте ОСН  нарощують потенціал, 
зокрема, завдячуючи участі у міському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самовряду-
вання та громадському бюджеті участі, який вже сприятливий для надання частині ОСН додаткових, 
делегованих повноважень.

Шановні працівники органів самоорганізації населення, дякуємо вам за плідну працю на благо тери-
торіальної громади, сповнену любові і поваги до громадян. Бажаємо вам виключно задоволення від нашої 
спільної праці  задля розквіту славетного Києва!

Вітаємо вас зі святом!

Київська міська рада Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація)



3
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ВІСНИК ОФІЦІЙНО

ВІД САМООРГАНІЗАЦІЇ  
НАСЕЛЕННЯ 
ДО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ  
НАДАННЯ ПОСЛУГ ЖКГ

Житлово-комунальне господарство  — це важ-
лива соціальна галузь, яка забезпечує населення, 
підприємства та організації необхідними житло-
во-комунальними послугами, суттєво впливає на 
розвиток економічних взаємовідносин у місті. Ра-
зом з тим, ЖКГ є найбільш технічно відсталою га-
луззю економіки з багатьма проблемами, які ос-
таннім часом особливо загострилися. Дійшов кри-
тичної межі технічний стан мереж і споруд, які екс-
плуатуються підприємствами житлово-комуналь-
ного господарства. Планово-попереджувальний 
ремонт поступився місцем аварійно-відбудовним 
роботам.

Наявна законодавча та нормативна база недо-
статня і недосконала, не забезпечує правових за-
сад реформування житлово-комунального госпо-
дарства, взаємовідносин підприємств і орга нізацій 
галузі та споживачів послуг. 

Усе це свідчить про наявність системної кризи в 
галузі та про міжгалузевий характер проблем, для 
розв’язання яких і для забезпечення переходу до 
нової моделі сталого функціонування житлово-ко-
мунального господарства необхідне проведення 
житлово-комунальної реформи.

Реформування житлово-комунального госпо-
дарства та зміна підходів до питань надання жит-

лово-комунальних послуг потребує комплексного 
і системного підходу. Проблеми функціонування 
житлово-комунального господар ства та якості 
надання житлово-комунальних послуг є одним із 
важливих питань, що хвилюють територіальну гро-
маду столиці.

Саме тому, 01 листопада 2017 року у приміщен-
ні ОСН «Комітет мікрорайону «Лаврський» (м. Київ, 
вул. Цитадельна, 7) для керівників, заступників ке-
рівників та секретарів органів самоорганізації на-
селення відбувся семінар на тему: «Шляхи забезпе-
чення органами самоорганізації населення ефек-
тивного контролю якості надання житлово-кому-
нальних послуг». 

Захід організований Департаментом суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) на 
виконання міської цільової програми «Сприяння 
розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 
2017–2019 рр.».

«Саме чітка і послідовна державна і місцева по-
літика у цій сфері із максимальним залученням до її 
формування та реалізації безпосередніх спожива-
чів послуг  — пересічних громадян чи їх організо-
ваних об’єднань (громадських об’єднань чи орга-
нів самоорганізації населення) є запорукою зміни 
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підходів до розуміння та вирішення проблематики 
якості даних послуг. Покращити стан справ можли-
во, якщо створити механізми та якісні передумови 
для залучення самоорганізованої громадськості 
до здійснення контролю за якістю надання жит-
лово-комунальних послуг у межах територіальної 

громади  — повідомив під час семінару заступник 
директора Департаменту суспільних комунікацій 
КМДА Віктор Галета.

Про участь громадськості у реформуванні жит-
лово-комунального господарства присутнім роз-
повіла Віра Радченко  — начальник управ лін ня  
роз витку житлово-комунального господарства Де-
парта менту житлово-комунальної інфраструктури 
КМДА.

Микола Д’яченко  — керівник ОСН «КМ «Лавр-
ський» поділився з учасниками семінару практич-
ним досвідом роботи щодо участі органів самоор-
ганізації населення у сезонних оглядах будинків як 
способу впливу на формування Програми соціаль-
но-економічного розвитку. 

Законодавством передбачається здійснен-
ня громадського контролю у сфері надання жит-
лово-комунальних послуг, практика показує, що 
найефективнішим є громадський контроль і без-
посереднє залучення споживачів.

Про участь органів самоорганізації населення у 
складанні акту-претензії як ефективного способу 
досягнення перерахунку за неякісно надані жит-
лово-комунальні послуги розповів Станіслав Ма-
ляр — юрист, експерт громадської організації «Кра-
їна гідних людей».

Радченко Віра — начальник управління розвитку  
житлово-комунального господарства Департаменту  

житлово-комунальної інфраструктури КМДА

Роздаткові матеріали семінару на тему: «Шляхи забезпечення органами самоорганізації 
населення ефективного контролю якості надання житлово-комунальних послуг»  

надаємо нижче, на 5–7 сторінках, для ознайомлення та використання  
в роботі з мешканцями будинків.

ПІДВИЩУЄМО ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ

Протягом жовтня — листопада 2017 року 
за ініціативи Департаменту суспільних кому-
нікацій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністра-
ції) на базі приміщення органу самоорганіза-
ції населення «Комітет мікрорайону «Лаврський»  

для інститутів громадянського суспільства, в тому 
числі для керівників та секретарів органів самоо-
рганізації населення міста Києва проведено цикл 
навчальних семінарів та тренінгів. Зокрема: 

18 жовтня — «Актуальні питання участі органі-
зацій громадянського суспільства у формуванні та 
реалізації державної політики»;

20 жовтня — «Питання захисту прав жителів ор-
ганами самоорганізації населення: теоретичний 
аналіз та практичний вимір»;

01 листопада — «Шляхи забезпечення органами 
самоорганізації населення ефективного контролю 
якості надання житлово-комунальних послуг»;

13 листопада — «Актуальні питання лідерства та 
організації командної роботи»;

28 листопада — «Шляхи ефективної участі гро-
мадськості в управлінні містом: бюджет участі та 
міський конкурс проектів і програм розвитку міс-
цевого самоврядування».

Захід відбувся за участі представників громад-
ської організації «За комфортне життя».

За підсумками заходів учасники отримали від-
повідні сертифікати.
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ВІСНИКБЮДЖЕТ УЧАСТІ

ГРОМАДСЬКИЙ 
БЮДЖЕТ
РАХУНОК ПЕРЕМОГИ:  
444 ТИСЯЧІ ГОЛОСІВ 
Київська влада підтримує ініціативу мешканців міста 

В мерії офіційно назвали успішні проекти 
Громадського-бюджету, які отримали найбільшу 
підтримку серед киян. Заплановані у 2018  році 
100  мільйонів гривень підуть на реалізацію 
43  великих (до 2  млн грн) та 51 малих (до 
400 тис. грн) проектів. 

Громадськийбюджет викликав чималийінтерес 
серед киян. За ініціативи активістів було віддано 
444  тисячі голосів. Загалом за проекти ГБ-2018 
проголосували 131 тисяча мешканців. 

А обирати було з чого — з 809 поданих проек-
тів до голосування було допущено 564. До фіналу 
потрапило 94  проекти, більшість з них стосується 
освіти, спорту, дорожньо-транспортної інфра 
структури, охорони здоров’я.

До трійки лідерів великих проектів увійшли 
«Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 
107 «Введенська» (4264 голоси), «Підземний музей 
на Поштовій площі» (3705 голосів) та «Оновлене 
гематологічне відділення  — збереже життя 
тяжкохворим» (3617 голосів). 

А у трійку лідерів малих проектів потрапили — 
«Русанівка  — зелений острів», (1852 голоси); 
«Голосіїв майбутнього» (District of Kyiv Smart City) 
(1641 голос); «Ганок для гімназії «Либідь» (1525 
голосів). 

Зважаючи на активність киян, учасники Клу-
бу Громадського бюджету подали петицію за збі-
льшен ня фінансування Громадського бюджету-2018 
до 150 млн грн. Її за 16 днів підписала необхідна 
кількість — 10 тисяч киян.

• Визначаючи параметри Громадського бюд-
жету на цей рік Київська міська рада, не 
очікуючи суттєвого збільшення інтересу киян 
до цього інструменту прямої демократії, 
збільшила бюджет Громадського бюджету 

лише до 0,2  % (100  млн грн). При цьому 
вирішила, що ті проекти, які здобудуть понад 
1000 голосів для великого та понад 400 
голосів для маленького проекту, можуть 
вважатися соціально значимими для міста, 
та у разі, якщо на них вистачить коштів 
Громадського бюджету, будуть реалізовані у 
2018 році, — пояснює автор петиції Микола 
Гурін.  — Кількість соціально значимих 
проектів суттєво більше, ніж покриває бюджет 
Громадського бюджету. Тому ми просимо 
підтримати прагнення громад до співпраці 
та активної участі у житті міста, збільшивши 
за рахунок коштів Програми економічного 
та соціального розвитку суму Громадського 
бюджету орієнтовно до 0,5  % від бюджету 
Києва (150 млн грн). 

 Тим часом вже розпочалася підготовка 
до наступного Громадського бюджету. 
Адже в процесі стало зрозуміло, що 
механізм потребує вдосконалення. Зокрема 
піднімалися питання щодо участі шкільних 
закладів, проекти яких не є доступними усій 
громаді, а також чесної агітації. 

• Наразі формується триробочих групи, всі 
охочі можуть подати заявку на участь. Одна 
обговорю ватиме вдосконалення електронної 
системи, друга напрацьовуватиме 
пропозиції щодо покращення Положення 
про Громадський бюджет міста Києва, і 
третя підійматиме питання етики  — що 
можна, а що не можна робити з точки зору 
публічності,  — повідомив керівник Центру 
Розвитку Інновацій НаУКМА Сергій Лобойко.

З проектами-переможцями можна озна йо-
ми тись за посиланням: https://gb.kyivcity.gov.ua/
projects/winners
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ТЕТЯНА ЧУЙКО, КЕРІВНИК ОСН  
КМ «ОСОКОРСЬКА САДИБА»:  
«ЗЛАГОДЖЕНІ ДІЇ ДАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТ»

Понад три роки працюємо спільно із депутатом Київради Володимиром 
Гончаровим на благо мешканців мікрорайону.

• На небезпечному перехресті Центральна/Ко-
лекторна встановлено світлофор та заїзний 
карман.

• Три роки поспіль працює безкоштовний 
шкільний автобус для перевезення дітей до 
шкіл.

• Коригування графіку та кількість рухомого 
складу маршруту № 35 та 459.

• Прискорення робіт по ямковому ремонту 
доріг на вулицях: Підлипка, Маслівка, 
Центральна.

• На прохання мешканців біля дитячого 
майданчика на Зарічній, 5, який встановлено 
за сприяння Володимира Гончарова, було 
облаштовано обмежувачі руху, підвищено 
рівень дороги та заасфальтована величезна 
яма. Також дитячий майданчик встановлено 
на Завальній, 19.

• Ініційовано подано депутатський запит щодо 
асфальтування вулиць Ареф'єва, Завапьна, 
Мапоземельна, Маслівка.

• Для покращення транспортного сполучен-
ня й вирішується питання по встановленню 
світпофору Центральна/Малоземельна та 
будівництву нової транспортної розв'язки.

• Вирішується питання по введенню в експлу-
атацію амбулаторії смійної медицини на За-
вальній, 1-Г.

• Проводимо спільні толоки вздовж озера  
Підбірна по прибиранню прибережної  
смуги. Конкретні кроки по розчищенню  
водойми.

• Проведена робота щодо недопущення не-
законного захоплення земельної ділянки на 
Малоземельній,  17. Отримано припис щодо 
демонтажу паркану.

• Проведено виїзну нараду за місцем про-
живання та зустріч у відділі екології ДРДА у 
зв'язку із погіршенням умов мешканців че-
рез забудову комплексу «Зарічний». Спільно 
знайдено компромісне рішення.

• Постійно організовуємо спільні свята: ново-
річні заходи для дітей із подарунками, спор-
тивне свято «Осокорські Чемпіони» та інші.

• За сприяння депутата спортивний майдан-
чик на вул. Ареф'єва облаштовано тенісним 
столом.

• Надання матеріальної допомоги сім'ям, які 
опинились у складних життєвих обстави-
нах.

• Забезпечення дровами для опалення будин-
ків без газифікації.

• Привітання із ювілейними днями народжен-
ня від депутата.

Спільна робота дає результат.  
Вже намічено плани на майбутній, 2018 рік.
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ЧИСТІ ОСОКОРКИ
Понад сто мішків сміття зібрали активісти біля озера Підбірна.

ЗА ПІДТРИМКИ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛОДИМИРА ГОНЧАРОВА 
СПІЛЬНО ІЗ КОМПАНІЄЮ «СТАТУС ГРУП» 
ТА  ОСН «ОСОКОРСЬКА САДИБА» ПРОВЕ-
ДЕНО ҐРУНТОВНЕ ПРИБИРАННЯ НА ОЗЕРІ 
ПІДБІРНА.
Усього за три години толоки активісти і небай-

дужі жителі прибрали на узбережжі водойми по-
над 100 мішків будівельного та побутового сміття.

— Дякую усім, хто приєднався. Переконаний, чу-
дова водоима потребує уваги як з боку влади так 
і місцевих жителів, — коментує Володимир Гонча-
ров.

— Бережіть водні ресурси, шановні осокорчани, 
це наше багатство! Сумно, коли річка перетворю-
ється на звалище побутових відходівЦе вже дру-
га толока на озері за цей рік. Велике прибирання 
вздовж водойми також організували навесні. Тоді 
вдалось вивезти кілька тон побутового та будівель-
ного сміття.

Також за сприяння Гончарова було капітально 
відремонтовано та пофарбовано підвісний міст че-
рез озеро Підбірна.

За ініціативи та активного сприяння депутата 
КМР Володимира Гончарова благоустрій озера 
Підбірна включено до переліку природоохорон-
них заходів в Києві, що фінансуватимуться із місь-
кого фонду охорони природного середовища.

Згідно розпорядження КМДА від 25.072017 р. № 874 «Про 
забезпечення на 2017 рік природоохоронних заходів у мі-
сті Києві, перерозподіл видатків та передачу бюджетних 
призначень, передбачених Департаменту міського бла-
гоустрою та збереження природного середовища вико-
навчого органу КМР на 2017 рік у бюджеті Києва», перед-

бачено розчистка та благоустрій водойми «озеро Підбірна» від вулиці Малоземепьної до вул. Маслівка, 
Підлипка та К. Ареф'єва у Дарницькому районі Києва, у тому числі проектні роботи, планується поетапно:

2017 р. — виконання проектних робіт
2018 р. — розчистка та благоустрій озера Підбрірна.

03. ПІДБІРНА ПОЧИСТЯТЬ! 

З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ



11
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ВІСНИК

АЛЕЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 
АТО НА СОЛОМ’ЯНЦІ

Київ очолив список найзеленіших мегаполісів 
Європи і не дарма. Ми є свідками того, що за ос-
танні декілька років в столиці постійно ведуться 
роботи з відновлення та озеленення алей, скверів 
та парків. Солом’янський район не став виклю-
ченням. У листопаді 2017 року вздовж вулиці Янки 
Купали завершуємо облаштування алеї пам’яті ге-
роям АТО. На сьогоднішній день вже висаджено 
82 шароподібні акації, завезено чорнозем, оновле-
но близько 600 м2 газону та завершено капітальний 
ремонт тротуарної частини асфальтного покриття. 
Найближчим часом на алеї буде встановлено ме-
моріальний камінь героям АТО.

У багатьох може виникнути питання: «Чомуж 
саме цю вулицю було обрано для проведення да-
них робіт?». 

На рішення засідання комітету мікрорайону 
«Чоколівка» при обранні теми для участі у місько-
му конкурсі проектів та прогам вплинуло декілька 

ключових факторів. Перш за все, стан асфальтного 
покриття, зелених насаджень та благоустрій даної 
території залишали бажати кращого. Члени ОСН  
«Комітет мікрорайону «Чоколівка» неодноразово 
отримували скарги в письмовій та усній формі від 
мешканців. Через занедбаний стан асфальтного 
покриття пішоходи, переважно діти та люди по-
хилого віку, травмувалися під час проходження 
вулицею. Саме тому комітет вирішив розробити 
проект з реконструкції вулиці Янки Купали. Іншим 
фактором стало те, що поряд знаходиться «Керу-
юча компанія з обслуговування житлового фонду 
Солом’янського району», дитяча поліклініка, від-
ділення Ощадбанку, дитячий садок, зупинка гро-
мадського транспорту, тобто щодня цією вулицею 
користується велика кількість населення як мікро-
району так і вцілому міста Києва.

Для того, щоб пояснити, чому саме алея пам’яті 
героям АТО, не знадобиться багато слів. Кожного 
дня на сході країни на неоголошеній війні ми втра-
чаємо наших воїнів. Загибель бійця – трагедія для 
всієї держави. Відтпер вшанувати світлу пам’ять ге-
роїв, які відстоювали суверенітет нашої держави, 
зможе кожен мешканець не тільки Солом’янського 
району, а і столиці України.

Користуючись нагодою висловлюємо вдячність 
за підтримку в реалізації даного проекту усім не-
байдужим громадянам, які не залишилися осто-
ронь та знайшли вільний час для того, щоб допо-
могти. Завдяки нашій плідній співпраці уже навесні 
мешканці району матимуть можливість прогуляти-
ся по чудовій алеї з квітучими акаціями.

 Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Чоколівка»
Віталій Овчарук

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 2017
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У НАШОМУ БУДИНКУ  
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ  
ОСВІТЛЕННЯ
Ідея енергозбереження у будинку — одна з найбільш актуальних для мешканців 
будинків. ОСН «Будинковий комітет «Харківське шосе, 21» одним з перших реа-
лізував проект цьогоріч та є вже другим ОСН, який в рамках міського конкурсу 
проектів та програм вирішував саме питання енергозбереження.

Орган самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Харківське шосе, 21» створено у 2015 році. 
В перший рік створення наш комітет подав до кон-
курсної комісії міського конкурсу проектів та про-
грам розвитку місцевого самоврядування проект з 
благоустрою прибудинкової території, проте того 
разу не пощастило здобути перемогу серед про-
ектів органів самоорганізації через відсутність дос-
віду. В цьому ж році підготували новий проект  — 
«Облаштування місць загального користування та 
вхідної групи будинку №  21 по вулиці Харківське 
шосе енергозберігаючими LED світильниками». 

Цей проект спрямований на вирішення більш акту-
альних та болючих для мешканців проблем, а саме 
відсутність освітлення сходових клітин та прибу-
динкової території. 

На засіданні органу самоорганізації населення 
всі представники будинку одноголосно підт ри мали 
ініціативу активістів щодо освітлення сходових клі-
тин та вхідної групи, бо світильники були вста но вле ні 
ще 50 років тому при здачі в експлуатацію будинку. 
Лампи накалювання від перепаду напруги в парадних 
швидко псувалися, автоматична система вмикан-
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ня світла ввечері часто не працювали. Працівники 
ЖЕД не встигали замінювати лампи та скаржили-
ся на відсутність фінансування для придбання но-
вих ламп та ремонт автоматики. Вирішили розро-
бити проект щодо освітлення парадних та вхід-
них ламп енергоефективними, антивандальними  
LED світиль никами.

Наявне освітлення прибудинкової території 
та на сходових клітинах у будинку не відповіда-
ло жодним вимогам енергоефективності та часто 
просто було відсутнє через вандальські напади 
правопорушників — лампочки викручували, а ін-
коли просто били. Мешканцям нашого будинку 
після робочого дня неодноразово доводилось в 
темряві спочатку пересуватись прибудинковою 
територією, а потім з ліхтариком добиралися до 
власної оселі.

Якщо більшість питань благоустрою мешканці 
будинку можуть вирішити самотужки, за рахунок 
самоорганізації, то встановлення сучасного освіт-
лення у місцях загального користування можливе 
лише за сторонньої допомоги. 

Завдяки перемозі у конкурсі проектів та програм 
будинковий комітет отримав  з бюджету міста Киє-
ва майже 40 тис. грн., на які було придбано 66 якіс-
них українських LED світильників. Партнерами в 
даному проекті виступали обслуговуюча організа-

ція з утримання житлового фонду та Благодійний 
фонд «Наш дім — Дарниця», який надав фінансову 
підтримку більше 4  тис.  грн. для придбання реле 
часу, ввідного рубильника та запобіжників. Праців-
ники аварійної служби комунального підприємства 
«Керуюча компанія Дарницького району м. Києва» 
провели всі монтажні роботи із встановлення цих 
світильників та додаткового обладнання для за-
провадження енергозберігаючих технологій, які на 
сьогоднішній день є одним з пріоритетних напрям-
ків не тільки на державному рівні, а й на рівні окре-
мого будинку.

Отже, завдяки реалізації проекту мешканці 
будинку отримали можливість безпечно пересу-
ватись впродовж усього темного періоду доби, а 
також це сприятиме зменшенню рівня травма-
тизму, недопущенню правопорушень на прибу-
динковій території та економії електроспожи-
вання освітлення прибудинкової території та на 
сходових клітинах у будинку (щорічна економія 
не менш як в 10 разів значних витрат на послуги 
електропостачання). І,  напевно, що найголов-
ніше для діяльності органу самоорганізації на-
селення  — це формування позитивного іміджу 
місцевого самоврядування.

Керівник ОСН «Будинковий комітет «Харківське шосе, 21» Марина Казаченко
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ВІСНИККОНКУРС ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 2017

ЗМІНЮЄМО ЖИТТЯ НА КРАЩЕ

Орган самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Науковець» (Голосіївський район) зареє-
стро вано на початку травня 2017 року. Комітет одразу 
розпочав активну діяльність. Вже у кінці травня 
ОСН «Науковець» прийняв участь та став одним із 
переможців міського конкурсу проектів і програм 
розвитку місцевого самоврядування з проектом 
«Безпечний двір: встановлення автоматичного 
шлагбауму з GSM-модулем». Завдяки інформаційній 
та методичній підтримці Департаменту суспільних 
комунікацій стало можливим таке швидке 
залучення нашого комітету до участі у міському 
конкурсі. Приємно, що Департамент постійно 
організовує курси, зустрічі та тренінги для майбутніх 
та існуючих керівників та членів ОСНів, проводить 
просвітницьку та  роз’яснювальну роботу щодо 
створення ОСНів, всіляко допомагає у вирішенні 
нагальних питань ОСНів.  

Наш будинок № 14 Б по вул. Метрологічна 
знаходиться у безпосередній близькості до 
парку  — пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення «Феофанія». На 
вихідні та святкові дні парк відвідує величезна 
кількість киян та гостей міста. Вже багато років 
мешканці будинку страждають від того, що їх 
двір переповнений автомобілями людей, котрі 

приїхали на прогулянку у парк. Паркувальна зона 
парку «Феофанія» замала і не справляється з 
кількістю автомобілів відвідувачів парку. Мешканці 
будинку одноголосно проголосували за проект 
щодо встановлення автоматичного шлагбауму, 
тому що проблема відсутності паркувальних 
місць та проблема безпеки пересування у своєму 
власному дворі вже багато років була для них 
першочерговою. 

Мешканці з радістю вітали встановлення 
автоматичного шлагбауму на в’їзді у двір будинку 
25 жовтня 2017 року. Всі ми хочемо жити у безпеці 
та гармонії з навколишнім світом. Безпека у себе 
в дворі, відсутність великої кількості незнайомців 
якісно покращать умови життя та стануть 
запорукою гарного майбутнього для мешканців 
будинку ОСН «Науковець».

У дворі будинку встановлено інноваційний 
шлагбаум з GSM-модулем, що може стати цікавим 
для багатьох власників квартир багатоповерхових 
будинків. Адже новітні розробки у сфері авто ма - 
тичних шлагбаумів, такі як GSM-модуль, дають 
мож ливість більш зручного користування ним. 
Перевагою GSM-модулю є можливість дистан-
ційного керування шлагбаумом та його низька 
вартість у порівнянні з усіма іншими методами 
відкриття шлагбауму, такими як пульти та карточки. 
У GSM-ключі вносяться номери телефонів усіх 
мешканців будинку. Управління шлагбаумом з 
GSM-модулем дуже зручне: потрібно всього лише 
набрати номер. Після цього модуль знаходить 
даного абонента в своєму списку та відчиняє 
шлагбаум. Дзвінок є безкоштовним, а керувати 
шлагбаумом можна з будь-якого міста України.

Шановні активісти оснівського руху, змінюйте жит-
тя мешканців своїх будинків на краще, долучайтеся 
до щорічних конкурсів та програм для ОСНів! ОСНи 
є первинною ланкою місцевого самоврядування, 
а  отже, двигуном прогресу у суспільстві.

Керівник ОСН «Будинковий комітет «Науковець»  
Тетяна Подопригора 
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ЗАДЛЯ СВІЖОГО ПОВІТРЯ  
В ЦЕНТРІ МІСТА

У березні 2017 року розпочав свою діяльність 
ОСН «Будинковий комітет «Кловський узвіз, 20» 
(Печерський район), а вже в травні став учасни-
ком та переможцем у міському конкурсі проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування з 
проектом «Свіже повітря». 

На засіданні комітету, яке відбулося 31  березня 
було заслухано багато ідей для участі у конкурсі 
проектів та програм розвитку місцевого самовря-
дування. Зокрема Станіслав Саар  — двірник бу-
динку, запропонував поліпшити стан сміттєвого 
майданчику у дворі будинку, оскільки це питання 
неодноразово обговорювалося з мешканцями бу-
динку протягом багатьох років та залишалося не 
вирішеним. 

Мешканка будинку Анастасія Мелікян повідо-
мила, що батьківський комітет дитячого садка «Че-
бурашка» скаржиться на постійний сморід від сміт-
ників та присутність паразитів на дитячому май-
данчику дитячого садка через стан смітників.

Ірина Хоменко запропонувала перенести сміт-
тєвий майданчик за межі двору, ближче до в’їзду у 
двір по вул. Кловський узвіз. 

Керівник будинкового комітету Тетяна Крин-
ська  — Тонконогова запропонувала оформити 
ідею у проект «Свіже повітря», суть якого в тому 

щоб сконструювати металевий каркас та закрити 
сміттєві баки і таким чином облагоро дити зовніш-
ній вигляд та, якщо буде можливість, замінити старі 
баки на нові. 

Заступник керівника будинкового комітету Ан-
дрій Абрамов долучився до обговорення ідеї про-
екту та погодився здійснити моніторинг ринку для 
пошуку компанії ймовірного підрядника для об-
лаштування металевої конструкції сміттєвого май-
данчику. Спільними зусиллями підготували проект 
«Свіже повітря», який був схвалений конкурсною 
комісією. 

Після здійснення організаційних заходів, зокре-
ма проведення публічної закупівлі через ProZorro, 
23 жовтня розпочато монтажні роботи. І вже неза-
баром, 26 жовтня, роботи по виготовленню та вста-
новленню металевих конструкцій були завершені 
та представлені мешканцям будинку, які позитивно 
оцінили намагання активу комітету зробити наш 
двір упорядкованим. 

Мешканці будинку вдячні за чудову можливість 
вирішувати питання з благоустрою прибудинкової 
території за допомогою ОСН «Будинковий комітет 
«Кловський узвіз, 20». Перші кроки у цьому напрям-
ку пройдені і наш комітет з радістю готовий поді-
литься, хоча не значним, але досвідом реалізації 
проекту.

ОСН «Будинковий комітет «Кловський узвіз, 20»
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БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ — ОДИН 
З ПРІОРИТЕТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОСН

Завдячуючи міському конкурсу проектів та про-
грам розвитку місцевого самоврядування дитячий 
майданчик у мікрорайоні «Лиса гора», що у Голо-
сіївському районі м. Києва, нарешті має огорожу. 
Перемога в конкурсі нам давалась не просто. Мину-
лого року ми вже намагались здійснити цю задумку, 
та не вийшло, конкурс програли. Цього року довго 
вагались (чи варто починати знову?), але рішенням 
комітету мікрорайону «Лиса гора» таки ухвалили — 
будемо брати участь у конкурсі і не даремно, пар-
кан маємо. 

Ми дуже вдячні за підтримку Департаменту су-
спільних комунікацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), голові Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації Наталії Бондар, депутатам 
Київської міської ради, які нас почули та підтрима-
ли, зокрема депутату Вадиму Іванченко та його ко-
манді. Цей паркан, це не просто 140 м огорожі існу-
ючих дитячого та спортивного майданчиків, а засіб 
попередження нещасних випадків через раптове 
вибігання маленьких дітей на проїжджу частину 
дороги та старших — при вибіганні за м’ячем.

Найважче було знайти виконавців для вико-
нан ня робіт по встановленню паркану. Ми бага-
то ра зів виставляли у «Прозоро» оголошення, але 
тендер не відбувався, бажаючих не знаходилось, 
адже металовироби подорожчали та нам пощас-
тило, фірма Spirit company, яка здійснює проекту-
вання, монтаж та обслуговування сучас них сис-
тем огорож, (технічний директор — Василь Пляж-
ник) погодилися виконати роботи. Паркан вста-
новлено і тепер ми спокійно можемо рекоменду-
вати всім, у кого є  потреба, користуватись послу-
гами цієї фірми.

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону  
«Лиса гора» Тетяна Доценко

На фото ліворуч керівник ОСН «Комітет мікрорайону  
«Лиса гора» Тетяна Доценко
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Результат реалізації проекту «Безпечне подвір’я шляхом проведення заходів з благоустрою, утримання в належному стані 
відповідної території» (обрізка дерев) органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Зодчих, 60/1»  

Святошинського району

Результат реалізації проекту«Активна громада — затишний двір» органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Рідна оселя» Солом'янського району.

Орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» Дарницького району завершив  
реалізацію проекту «Облаштування спортивного комплексу для підлітків по вул. Ахматової № 43»

ФОТОЗВІТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ
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ВІСНИКЗ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

У ЦЕНТРІ УВАГИ ГРОМАДИ ПИТАНННЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО 
ОСВІТЛЕННЯ У БУДИНКАХ

У 119 житлових будинках Голосіївського райо-
ну комунальна керуюча компанія здійснила замі-
ну освітлення місць загального користування на 
енергозберігаюче. У результаті цього за 1,5 року 
підприємству вдалося зекономити понад 200 тисяч 
гривень. Про це під час інспекції житлових будин-
ків № 10 і № 14 на вулиці Академіка Заболотного в 
Голосіївському районі Києва повідомив заступник 
голови Київської міської державної адімінстрації 
Петро Пантелеєв. Участь в інспеції взяв секретар 
органу самоорганізації населення «Комітет мікро-
району «Теремки — 1» Володимир Панасенко, адже 
вказані будинки входять до території органу.

«Ми перевірили стан двох житлових будинків 
у Голосіївському районі, які сьогодні є прикладом 
співпраці мешканців і ЖЕД. Зусиллями ЖЕД тут 
відремонтовано балкони, загерметизовано шви, 
встановлено LED-освітлення. У будинку на вулиці 
Заболотного, 14, наприклад, відремонтовано стіни 
та вікна у під’їздах. Завдяки енергозберігаючому 
освітленню в цьому будинку щомісячна економія 

електроенергії складає 2,5 тисячі гривень», — пові-
домив Петро Пантелеєв.

За його словами, за два роки керуюча компанія Го-
лосіївського району планує повністю перейти на енер-
гозберігаюче освітлення, вкладаючи зекономлені кош-
ти в додаткову закупівлю засобів енергозбереження.

«Разом із тим, ми часто фіксуємо факти крадіжок 
LED-ламп, тому просимо мешканців дбайливо ста-
витись до обладнання та повідомляти про крадіжки 
чи їхні спроби», зауважив заступник голови КМДА.

Київська міська влада продовжує здійснення 
системного контролю за якістю послуг у житло-
во-комунальній сфері. Протягом липня-вересня 
2017 року міською комісією перевірено ЖЕД Дні-
провського, Шевченківського, Солом’янського, 
Оболонського, Подільського районів та Голосіїв-
ського районів. 

Не останню роль в цьому процесі займають ор-
гани самоорганізації населення, які на підставі п. 6 
статті 14 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення»  мають право здійснювати контроль за 
якістю надаваних громадянам, які проживають у жи-
лих будинках на  території діяльності органу самоор-
ганізації населення, житлово-комунальних послуг та 
за якістю проведених у зазначених жилих будинках 
ремонтних робіт. З огляду на зазначене, просимо ко-
мітети активніше долучатися до роботи таких комі-
сій на територіях органів самоорганізації населення.

 В центрі секретар ОСН «Комітет мікрорайону  
«Теремки-1» Володимир Панасенко
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ВІСНИК З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОГЛЯД В МИНУЛЕ  
ЗАРАДИ  
МАЙБУТНЬОГО

Історія утворення органу самоорганізації насе-
лення „Комітет мікрорайону «Рада житлового ма-
сиву Виноградар» цікава і бере свій початок з 1980 
року. Процес формування самоорганізації насе-
лення у мікрорайоні, можна розділити на декілька 
етапів.

Перший етап — з 1980 року по 6 грудня 
1989  року. На території мікрорайону „Синьоозер-
ний” створено Громадський комітет мікрорайону, 
керівником якого обрано Уль’янкіна Віктора Гри-
горовича. Основними завданнями цього комітету 
було контроль за роботою ЖЕКів, організація та 
проведення свят.

Другий етап — з 6 грудня 1989 року по 10 квітня 
2003 року. При Шевченківській районній раді була 
зареєстрована «Громадська рада самоврядування 
мікрорайону «Синьоозерний» та «Територіально-
го громадського самоврядування Виноградар», і 
з 23 березня 1999 року створена «Рада житлового 
масиву Виноградар», яка переєструвалась 10 квіт-
ня 2003  року в ОСН Комітет мікрорайону «Рада 
житлового масиву Виноградар».

Третій етап — з 10 квітня 2003 року по теперіш-
ній час.

Дуже цікавим був другий етап, коли працювали 
при Шевченківській, а потім Подільській районній 
раді. В ті часи, оскільки керівники територіально-
го самоврядування були найбільш активними, їх 
мешканці обирали депутатами районних рад. Я 
був обраний депутатом 2–4 скликань. При  комі-
тетах були організовані депутатські групи, які очо-
лювали депутат Київської міської ради Володимир 
Яловий, до депутатської групи входив депутат 
Верховної Ради України Іван Салій та 14 депутатів 
районної ради. Спільними з депутатами зусил-
лями здійснювали ремонт під’їздів, будівництво 
спортивних та дитячих майданчиків, всі спортивні 

та дитячі клуби мікрорайону «Виноградар» діяли 
при комітетах.

Саме тоді була налагоджена тісна та ефективна 
співпраця з усіма гілками влади. 

Певний період органи самоорганізації насе-
лення залишалися поза увагою Київської міської 
влади і тільки з 2011 року вони стали по-справж-
ньому базовою ланкою місцевого самоврядуван-
ня в столиці.

Серед основних завдань органу самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону «Рада житлово-
го масиву Виноградар» — контроль за послугами 
ЖКГ, що надаються мешканцям, а також організа-
ція свят, складання плану соціально-економічно-
го розвитку мікрорайону, робота з ветеранами та 
іншими категоріями населення. Органи самоорга-
нізації населення зараз та в перспективі відіграють 
важливу роль в роботі на місцях з мешканцями. 

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону 
«Рада житлового масиву Виноградар»

Анатолій Захарченко
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В системі місцевого самовря-
дування я працюю з 1994  року. 
З 1994 р. до 2001 р. в Раді громад-
ського територіального само-
врядування (РГТС), 3 2001 р. — в 
органі самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Олімпій-
ський».

У 2001 році вийшов Закон 
України «Про органи самооргані-
зації населення», одні РГТС мог-
ли переєструватися, а інші ство-
рювалися згідно Закону України 

«Про органи самоорганізації на-
селення». Так як РГТС мікрорайо-
ну 608 знаходився територіально 
у Старокиївському районі, то піс-
ля поділу та перейменування ра-
йонів, його територія  відійшла у 
три райони. Частково у Голосіїв-
ський, Шевченківський та Печер-
ський, тому орган самоорганіза-
ції населення «Комітет мікрора-
йону «Олімпійський» створився 
заново згідно Закону України 
«Про органи самоорганізації на-
селення». 

З часу створення ОСН «Ко-
мітету мікрорайону «Олімпій-
ський» і до сьогодні я працюю 
керівником. За весь цей період 
робота в ОСНі суттєво змінилась. 
Якщо на початку, співпрацюючи 
з депутатами, робота зводилась 
здебільш до надання благодійної 
та матеріальної допомоги мало-
захищеним верствам населення 
і майже не можливо було вико-
нати деякі власні повноваження, 
а саме здійснення контролю за 
якістю  надаваних жителям жит-
лово-комунальних послуг та за 
якістю проведених у житлових 
будинках ремонтних робіт. Не 
можливо, тому що права на ці 

повноваження були, а механіз-
му їх виконання не було напра-
цьовано. На сьогоднішній день 
ОСНи співпрацюють з районни-
ми адміністраціями, з комуналь-
ними підприємствами житлово-
го фонду, щорічно беруть участь 
в обстеженні будинків, надають 
пропозиції щодо поточного та 
капітального ремонтів. Наші 
пропозиції враховуються, після 
обговорення включаються в пла-
ни робіт поточних та капітальних 
ремонтів у житлових будинках. 
Під час проведення ремонтних 
робіт ОСНи безпосередньо бе-
руть участь у контролі за якістю 
проведення цих робіт. Представ-
ники ОСНів проводять інфор-
маційно-роз’яснювальні робо-
ти серед жителів, щодо їх участі 
у проектах, які ідуть на розвиток 
нашого міста.

На мою думку сьогоднішній 
день місцеве самоврядування у 
нашому місті розвивається, а го-
ловне враховуються інтереси 
жителів нашого міста.

Керівник ОСН «Комітет  
мікрорайону «Олімпійський» 

Ніна Кириллова

ПЕРШІ КРОКИ КОМІТЕТУ
Серед значної кількості ново-

створених у 2017 році будинко-
вих комітетів досить помітне міс-
це займає орган самоорганізації 
населення «Будинковий комітет 
«Проспект Лісовий, 10» (керівник 
Слободенко Жанна Миколаївна).

Варто зазначити, що комітет 
з  перших днів своє діяльності на-
лагодив ефективну співпрацю з 

депутатом Київської міської ради 
Михайлом Буділовим та постійно 
координує з ним свою діяльність.

Одне з першочергових за-
вдань, яке поставлено на поря-
док денний комітету — це бла-
гоустрій прибудинкової території 
за адресою: проспект Лісовий, 10.

Після довгого узгодження 
організаційних питань нарешті 

восени цього року роботи були 
розпочаті та на сьогодні завер-
шені.

Але у комітету ще багато но-
вих задумів та ідей для їх реалі-
зації у 2018 році.

Подаємо короткий фоторе-
портаж під час виконання ре-
монтних робіт.

Керівник ОСН «Будинковий комітет «Проспект Лісовий,10» Жанна Слободенко з виконавцями робіт
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ВІД ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 
ДО АВТОРИТЕТНОГО КЕРІВНИКА 
ІНТЕРВ'Ю З КЕРІВНИКОМ ОСН «КОМІТЕТ МІКРОРАЙОНУ 
«ДНІПРОВЕЦЬ» В'ЯЧЕСЛАВОМ ГАЙДАЄМ

В’ячеславе Вадимовичу, за роки 
вашої громадської діяльності Ви 
досягли чимало успіхів. Що саме Вас 
підштовхнуло стати громадським 
активістом, створити ОСН та почати 
захищати інтереси киян?
Усім успіхам я звісно завдячую батькам, які ви-

ховали мене людиною, яка поважає моральні та 
духовні цінності, яка розуміє, що має борг перед 
своєю країною, яка може і має допомагати іншим. 
Саме батьки дали мені знання і можливості стати 
громадським активістом.

Маючи юридичну освіту, представляти та за-
хищати інтереси киян, я почав ще з часів першої 
трудової діяльності в якості помічника адвоката 
в адвокатському об’єднанні «Український адво-
кат». З досвідченим керівником та патріотично на-
лаштованим колективом я швидко навчився пра-
цювати в команді, працювати на благо України та 
українців. 

Як мешканець мікрорайону ДВРЗ, який вбо-
ліває за свій район я мав непереборне бажання 
зробити його кращим. Проблем в цій місцевості 
було безліч: застарілий житловий фонд, зруйно-
вані комуні кації, дороги, єдиний виїзд з аварійним 
шляхопроводом, відсутність місць для дітей в са-
дочках і школах, одиниці дитячих та спортивних 
майданчиків і так далі. 

Розуміючи об’єм проблемних питань мікро-
району, у мене виникла ідея пошуку інструментів 
та механізмів їх вирішення. Таким інструментом 
мав стати і став орган самоорганізації населення. 
Вивчивши відповідне законодавство та усі пе ре-
ваги ОСНу, разом з місцевим активом ми створили 
ініціативну групу, почали проводи збори в будин-
ках, обирати делегатів, уповноважених представ-
ників заручатись підтримкою мешканців.  

На створення комітету мікрорайону у нас пішов 
рік, адже процедура створення досить складна. 
Але не зважаючи на труднощі ми створили ОСН 
«Комітет мікрорайону «Дніпровець», пріоритетом 
діяльності якого було, є і завжди буде допомога 
мешканцям та захист їх інтересів. Ми усі вдячні за 
допомогу в створенні комітету активним мешкан-
цям ДВРЗ.

Ваш ОСН успішно працює вже 4 роки. Як 
Ви налагодили його роботу?
Рівень успішності кожного комітету, як і будь-

якої іншої організації звісно перш за все залежить 
від команди. Дякуючи активній позиції мешканців 
мікрорайону ДВРЗ ми змогли сформувати справді 
сильний і професійний склад комітету. Кожен член 
комітету відповідає за певний напрямок роботи, 
серед яких питання ЖКГ, освіти, спорту, питання 
капітальних ремонтів та інше. 

Другий зліва — керівник ОСН «КМ «Дніпровець» — В’ячеслав Гайдай
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Першочергово ми налагодили співпрацю з міс-
цевим депутатом Павлом Тесленко, Дніпровською 
районною в місті Києві державною адміністраці-
єю, з усіма комунальними підприємс тва ми району, 
благодійними та громадськими організаціями. Во-
лодіючи усією проблематикою місцевості вдалося 
досить швидко знайшти механізми, які дозволили 
комітету вирішувати більшість питань з якими до 
нас звертаються. 

Також кожного тижня ми проводимо засідання 
комітету, на яких розглядаємо звернення мешкан-
ців та місцеві проблеми, аналізуємо відповідний 
прогрес, плануємо наступні кроки. Деякі питання 
вдається вирішувати майже одразу, або за лічені 
дні, а є питання над якими ми працюємо місяцями, 
поступово, крок за кроком, доки не досягнемо ба-
жаного результату.

Які Ваші найбільші досягнення, як 
керівника мікрорайонного комітету?
За чотири роки діяльності комітету ми вирішили 

сотні питань мешканців, провели безліч ремонтів, 
організували десятки заходів у галузі охорони здо-

ров’я, освіти і спорту, тричі перемагали в місь кому 
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. Але всі ці маленькі перемоги, які 
безумовно мають велике значення для мешканців, 
все ж не можуть прирівнятись до реалізації проекту 
«Капітальний ремонт вулиці Алма-Атинської». До-
рога по вулиці Алма-Атинській — це головна тран-
спортна артерія ДВРЗ, яка проходить через завузь-
кий і аварійний шляхопровід, збудована ще в 60-х 
роках. Над цим проектом ми працювали з Павлом 
Тесленко понад 2 роки і сьогодні разом з тисячами 
мешканців вже бачимо перші результати. 

Сьогодні завершується другий місяць, як 
тривають роботи з капітального ремонту 
цієї дороги. В рамках проекту проходитиме 
будівницт во автодороги на 4  повноцінні ряди, 
до 3,5  метри кожний ряд, капітальний ремонт 
аварійного шляхопроводу (мосту) з перекладкою 
колій по центру та будівництво автодороги в 
4 ряди з врахуванням їзди по коліям, модернізація 
переїз дів колій, будівництво дощової каналізації, 
будів ництво тротуарів завширшки до 3  метрів 
(21  360  метрів), влаштування бортового 
каменю (11  760  метрів), улаштування покриття 
з асфальтобетону (50  500  кв.м.), встановлення 
229  нових стовпів зовнішнього освітлення з LED 
світильниками та 20 нових зупинок громадсь кого 
транспорту.

Комітет щоденно проводить контрольні захо-
ди, перевіряємо хід виконання робіт та двічі на 
тиждень беремо участь у відповідних технічних 
нарадах.

На сьогоднішній день реалізація цього 
проекту  — наше найбільше досягнення, але не 
останнє. Попереду ще будівництво другого виїзду, 
реконструкція ЗОШ № 11 та № 103, реалізація нових 
проектів та ідей.

Ваш комітет має широкий профіль 
роботи. Ви вирішуєте лише місцеві 
питання на території діяльності ОСНу?
Не зважаючи на те, що ОСНи мають діяти в ме-

жах певної території на якій вони створені, діяль-
ність нашого комітету розповсюджується значно 
далі. Ми ніколи не відмовляємо в допомозі тим, хто 
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до нас звернувся, але при цьому не проживає на 
території комітету. 

Ви можете навести приклад?
У 2015 році, до нас звернувся доброволець Пол-

ку спецпризначення «АЗОВ» з проханнями органі-
зувати збір допомоги для українських військових. 
Розуміючи складну ситуацію в країні звісно ми під-
тримали таку пропозицію і організували збір допо-
моги на базі нашої приймальні. Разом з депутатом 
до цього процесу ми залучили увесь мікрорайон, 
навчальні заклади, соціально-відповідальний біз-
нес, мешканців.

У березні місяці наша команда відвезла зібрану 
допомогу бійцям добровольчого Полку «АЗОВ» в 

«Урзуф» (Донецька область). Перед поїздкою, учні 
місцевих шкіл передали для бійців патріотично 
розмальовані прапори, листи та малюнки, в яких 
діти просять бійців повертатися живими та неуш-
кодженими. Бійці використовують ці малюнки та 
листи як оберіг.

Ми вдячні активним мешканцям мікрорайону ДВРЗ 
та Стара Дарниця і місцевим організаціям, які долу-
чились до збору допомоги для бійців полку. Ці люди 
знайшли можливість та передали для бійців провізію, 
одяг, медикаменти та іншу необхідну допомогу.

Хлопці в полку сильні духом. Думка про те, що 
їм необхідно захищати свою родину, власні домів-
ки надає їм невичерпних сил. Тут самі лише добро-
вольці, йти захищати Батьківщину  — їх власний 
вибір, через це вони готові обороняти Україну до 
переможного кінця. 

Ми живемо в одній країні, єдиній і не подільній, 
тому, коли виникає потреба в нашій допомозі, ми 
ніколи не обмежуємось певною територією.

Що Вас надихає працювати так активно? 
Безумовно це моя родина, дружина Ольга і дво-

річна донька Аріана. В житті ніщо так не надихає 
долати будь-які перепони на своєму шляху та пра-
цювати на добробут власної країни, як рідні, які 
тебе підтримують. Перш за все, я хочу щоб моя сім’я 
жила в країні, яка процвітає, в країні, де людину не 
залишають сам на сам з  власними проблемами, в 
країні, в якій панує мир, розуміння і злагода.

БЕЗПЕЧНІ БЕРЕЗНЯКИ
У 2016 році органом самоорганізації населення 

«Комітет мікрорайону «Березняки-Тельбін» (Дні-
провський район, керівник Гуманенко  В.  Л.) було 
реалізовано перший в місті Києві проект громад-
ського відеоспостереження на території цілого мі-
крорайону. Проект отримав назву «Безпечні Берез-
няки. Онлайн платформа». У рамках його реалізації 
на Березняках було встановлено 36 відеокамер, об-
ладнано власну серверну, а також створено функ-
ціонуючий сайт. Автори проекту ставили за мету 
зробити мікрорайон «Березняки» найбезпечнішим 
для проживання у столиці. 

Засобами відеоспостереження охоплено гро-
мадські місця, проїжджі частини, зони відпочинку, 
O. Тельбін тощо. За рік з моменту початку реалізації 
проекту було зафіксовано десятки порушень гро-

мадського спокою, ДТП, крадіжок… Та найбільшо-
го резонансу набуло відео, зафіксоване камерами 
ОСН «КМ «Березняки Тельбін» про ймовірне викра-
дення людини на території мікрорайону. Подія по-
трапила у прайм-тайм провідних українських те-
леканалів та різноманітних інтернет ресурсів, відео 
вже переглянуло понад 294 500 користувачів.

Сьогодні за безпекою мікрорайону «Березня-
ки» може спостерігати кожен в онлайн режимі  
http://ocam.kiev.ua/

Завдяки тому, що міський конкурс проектів та 
програм проходить й у 2017 році, актив ОСНу роз-
ширив територію охоплення відео спостережен-
ням нові вулиці та об’єкти мікрорайону.

Секретар ОСН «КМ «Березняки Тельбін»  
І. Мамула
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ВІСНИКДОВІДКОВО

ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ  
КОМУНІКАЦІЙ
ПУБЛІЧНО ПРЕЗЕНТУВАВ БЮДЖЕТНІ ЗАПИТИ НА 2018 РІК

13 листопада 2017 року з метою прозорості 
бюджетного процесу відбулося публічне 
обговорення бюджетних запитів відповідно до 
статті 22 Бюджетного кодексу України. 

У заході взяли участь керівники органів 
самоорганізації населення столиці, представники 
Громадської ради при Київській міській державній 
адміністрації, Київської та Національної спілки 
журналістів України, Видавничої ради при Депар-

таменті суспільних комунікацій, представники 
комунальних засобів масової інформації та інші.

У вівторок, 14 листопада, постійна комісія 
Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку підтримала 
бюджетні запити Департаменту суспільних 
комунікацій на 2018 рік. Останнє слово за Київською 
міською радою, яка має прийняти відповідне 
рішення.
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ВІСНИК ФОТОРЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЇ

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
ЗВІТУЮТЬ НА ЗБОРАХ (КОНФЕРЕНЦІЯХ)  
ЖИТЕЛІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ  
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА РІК

ОСН «Комітет мікрорайону «Злагода-1»  
(Святошинський район) 28.11.2017

 ОСН «Комітет мікрорайону «Чернігівський»  
(Деснянський район) 01.12.2017

ОСН «Комітет мікрорайону «Совки» (Соломянський район) 12.10.2017

ОСН «Комітет мікрорайону «Пирогів» (Голосіївський район) 29.10.2017
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ВІСНИКФОТОРЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЇ

ОСН «Будинковий комітет «Харківське шосе, 21»  
(Дарницький район) 25.11.2017

ОСН «Комітет мікрорайону «Дачі Караваєві»  
(Соломянський район) 30.11.2017

ОСН «Комітет мікрорайону «Микільська Слобідка» (Дніпровський район) 23.11.2017

ОСН «Комітет мікрорайону «Хрещатик»  
(Печерський район) 29.11.2017

Виступ депутата Київради М. Буділова під час звітної 
конференції ОСН «Комітет мікрорайону «Проспект Лісовий, 4»
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ВІСНИК НА ЗАМІТКУ

ВІДЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩИХ

У Деснянському районі м. Києва вже традиційно 
щороку проходить конкурс на кращий благоустрій 
та озеленення прибудинкової території, органі-
затором якого є Деснянська районна в місті Києві 
державна адміністрація.

Цьогоріч участь в конкурсі взяли мешканці ба-
гатоквартирних будинків усіх форм власності — від 
комунальної до ЖБК, ОСББ, збудованих за кошти 
фізичних та юридичних осіб.

Кращих з учасників конкурсу обирали за такими 
критеріями: 

• кількість та якість зелених насаджень, висад-
жених на прибудинкових територіях; 

• квіткове оформлення прибудинкової тери-
торії; 

• інноваційність елементів благоустрою; 

• кількість мешканців, залучених до реалізації 
заходів з благоустрою.

Визначити найкращих було завданням не з лег-
ких, адже, кожен з об’єктів, представлених на кон-
курс, відрізнявся оригінальністю квіткових компо-
зицій, елементів благоустрою, великою кількістю 
висаджених дерев та кущів, демонстрував надзви-
чайно шанобливе ставлення та любов мешканців 
до місця їх проживання.

Перемогу у конкурсі здобули зокрема й меш-
канці будинків території органу самоорганізації на-
селення «Комітет мікрорайону «Джерело».

Серед мешканців житлових будинків кому-
нальної власності ІІ місце здобув будинок по буль-
вару Висоцького, 6-Б (ЖЕД-313). Житлові будинки 
по бульвару Бикова, 7 (ЖБК «Хімік-15») місце) та про-
спекту Маяковського, 54/9 (ЖБК «Арсеналець-28») 
здобули відповідно І та ІІІ місце серед мешканців 
багатоквартирних будинків житлово-будівельних 
кооперативів.

Організатори конкурсу заохотили переможців 
почесними грамотами, пам’ятними статуетками 
та садовим інвентарем (граблі, ножиці для обрізки 
кущів). 

Вітаємо переможців!

 Черевко Олена — керівник ОСН «Комітет мікроарйону 
«Джерело» (Деснянський район), будинки якого стали 

призерами конкурсу
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ВІСНИК

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

м. Києва.

У СТОЛИЦІ ВПЕРШЕ ВІДЗНАЧИЛИ УСПІШНІ ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Згідно з Указом Президента України «Про Європейський тиждень місцевої демократії» 
№  922/2007 від 27.09.2007 наша держава традиційно щороку проводить Європейський тиждень 
місцевої демократії.

Цього року Європейський тиждень місцевої демократії відзначив десяту річницю ініціативи. За 
цієї особливої нагоди Київ уперше брав участь у здобутті відзнаки «12 зірок» — найвищої відзнаки 
Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. 

Серед більшості тематичних заходів з нагоди Європейського тижня місцевої демократії у місті 
Києві, на окрему увагу заслуговує перший конкурс-відбір «Успішні практики реалізації громадських 
ініціатив у вирішенні питань місцевого значення», започаткований за ініціативи Департаменту 
суспільних комунікацій. 

Громадські організації, які взяли участь у конкурсі-відборі отримали унікальну можливість 
презентувати зміст своєї діяльності та поділитися найкращими здобутками за останні два роки. 

12 жовтня 2017 року в приміщенні Київської міської державної адміністрації за вагомі досягнення 
відзнаками Київського міського голови нагороджено 21 громадську організацію столиці, а саме: 

В НОМІНАЦІЇ «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ»: 
І місце  ГО «Магнолія»; 
ІІ місце  ГО «Спілка ветеранів війни з Росією», МБФ «Волонтерське об’єднання «Крила»;
ІІІ місце  ВГБФ «Батьківська турбота», МА «Об’єданні Україною», 
  ГО «Маленьке серце з мистецтвом». 

В НОМІНАЦІЇ «ІНІЦІАТИВИ З БЛАГОУСТРОЮ»:
І місце  ГО «Квартал Пушкінська-Велика Васильківська»; 
ІІ місце  ГО «Наша Оболонь»; 
ІІІ місце ГО «Громадянський рух підтримки реформ».

В НОМІНАЦІЇ «ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ»: 
І місце  ГО «Відкритий Університет Майдану» (ВУМ);
ІІ місце  ГО «Освітня асамблея»; 
ІІІ місце ГО «Наукові пікніки». 

В НОМІНАЦІЇ «КУЛЬТУРНІ ІНІЦІАТИВИ»: 
І місце  ГО «Місто-Сад»;
ІІ місце  БО «Ансамбль танцю «Вітамінчики»; 
ІІІ місце  ГО «Арт-сцена», ГО «Голосіївська Криївка».

В НОМІНАЦІЇ «СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ»: 
І місце  БО «Благодійний фонд «Дніпровський»; 
ІІ місце Футбольна асоціація жінок м. Києва. 

В НОМІНАЦІЇ «ПРОСВІТНИЦЬКІ ІНІЦІАТИВИ»: 
І місце  ВГО «Спілка християнських письменників України»; 
ІІ місце  ГО «Інститут податкових реформ»; 
ІІІ місце  ГО «Громадський рух «Інтереси киян».

Шановні працівники органів самоорганізації населення, для вивчення досвіду діяльності та 
налагодження співпраці, з докладнішою інформацію про переможців першого конкурсу-відбору 
«Успішні практики реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення» ви 
можете ознайомитися у електронному довіднику, завітавши на офіційну сторінку Департаменту 
суспільних комунікацій за посиланням: http://dsk.kievcity.gov.ua/content/uspishni-praktyky.html. 


