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Вступ

Органи самоорганізації населення (ОСН) – це інструмент 
громади у вирішенні питань місцевого значення та одночасно 
- елемент системи місцевого самоврядування. 

Так, органи самоорганізації населення покликані 
підвищувати спроможність жителів вирішувати питання 
місцевого значення, задовільняти соціальні, культурні, 
побутові та інші потреби шляхом сприяння у наданні їм 
відповідних послуг та брати участь у реалізації соціально-
економічного, культурного розвитку відповідної території, 
інших місцевих програм. Крім того, ОСН – це ефективний 
засіб інформування органів державної влади та місцевого 
самоврядування про локальні проблеми.

У сучасному розумінні органи самоорганізації населення 
сформувалися після прийняття спеціального закону України 
у 2001 році, насамперед шляхом перереєстрації створених 
наприкінці 80 років минулого століття рад громадського 
територіального самоврядування (РГТС), яких у місті Києві 
налічувалось понад 50. З моменту прийняття закону кількість 
ОСН у столиці щороку зростала. Так, Єдиний реєстр органів 
самоорганізації у місті Києві станом на кінець 2020 року 
налічує 181 комітет. Одночасно з тим, у небайдужих киян 
можуть виникати питання:

• Чи всі ці комітеті активні? 
• Чи всі вони виконують свої повноваження 

з максимальною користю для жителів, яких 
представляють? 

• Чи є їх робота ефективною?
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Ступінь ефективності діяльності ОСН може сильно 
різнитися в залежності від налагодженості роботи комітету 
та вектору його діяльності. Останнє є комплексним поняттям 
та включає в себе все - від інформування жителів та 
організації прийому громадян до підготовки документів для 
участі у міському конкурсі проєктів та програм місцевого 
самоврядування та організації звітування. Заради отримання 
найкращих результатів члени ОСН мають підходити до своєї 
роботи системно та з урахуванням принципів, закріплених в 
Законі України «Про органи самоорганізації населення». 
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Публічність та прозорість діяльності – 
запорука позитивної репутації ОСН

В статті 5 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення» серед інших закріплено принципи гласності 
організації та діяльності ОСН, а також підзвітності, 
підконтрольності та відповідальності перед жителями, які 
обрали ОСН. Забезпечення цих принципів здійснюється за 
рахунок максимальної публічності та прозорості ОСН для 
всіх зацікавлених сторін. 

Публічність та прозорість дозволяють формувати 
позитивну репутацію ОСН, яка є запорукою переобрання 
персонального складу комітету на зборах (конференції) 
жителів, а також дає можливість більш ефективно залучати 
додаткові ресурси на вирішення актуальних проблем, 
зокрема, благодійні пожертви від меценатів чи гранти 
міжнародних організацій. Імідж надійного партнера сприяє 
побудові сталих стосунків з представниками органів влади.

В практичній площині відкритість передбачає 
вчасне та повне інформування всіх жителів 
території, а також інших зацікавлених сторін 
про організацію роботи, поточний стан справ 
та рішення, які приймає ОСН.

Інформування про організацію роботи ОСН має включати 
інформацію про місцезнаходження та години прийому 
громадян, контакти для зв’язку, проєкти порядку денного 
засідань тощо. Крім того, рекомендується щоб ОСН також 
доводив до жителів території та інших зацікавлених сторін 
результати своєї роботи не рідше ніж раз на квартал.
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Для доведення такої інформації ОСН може  використовувати 
всі наявні на теперішній час канали комунікації:

• Спеціально обладнані дошки оголошень;
• Viber/Whatsapp/Telegram/Facebook-групи жителів 

території;
• Facebook-сторінку ОСН;
• Локальні медіа;
• Інші.

Обов’язково створіть сторінку ОСН в соціальній мережі 
Facebook та зазначте там  графік прийому громадян, 
місцезнаходження та керівний склад ОСН та іншу 
актуальну інформацію. Публікуйте там світлини із заходів, 
які організовує ОСН, спілкуйтеся із жителями території та 
представниками органів влади.

Інформування зацікавлених сторін має відбуватись 
системно та з врахуванням особливостей каналу 
комунікації та потреб цільової аудиторії.

Бажано розробити контент-план (заздалегідь 
складений графік публікацій) інформування аудиторії для 
кожного з наявних у ОСН каналів комунікації.

Оскільки ОСН є ланкою, покликаною налагоджувати 
комунікацію жителів із місцевою владою, гарною практикою 
буде підвищення рівня поінформованості громадян про 
новини відповідної території, а також про систему місцевої 
та державної влади в цілому. Для досягнення цієї мети 
ОСН можуть робити перепости новин органів місцевої та 
державної влади.

Важливо, щоб комунікація була двосторонньою – 
потрібно не тільки інформувати жителів території, але й 
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«чути» їх та залучати до прийняття рішень, бо головний 
принцип децентралізації звучить, як «нічого для громади без 
громади!»:

• відповідайте на коментарі та питання користувачів у 
соціальних мережах, 

• проводьте опитування жителів, 
• організовуйте обговорення у форматі «чаювання», 

тощо.

Важливою складовою публічного характеру роботи ОСН 
є прийом громадян.

Визначте заздалегідь дні місяця та години прийому, 
коли жителі території могли б звернутись до ОСН особисто. 
Ведіть журнал обліку особистого прийому громадян. Зразок 
оформлення відповідного журналу є в Інструкції з діловодства 
за зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, в засобах масової інформації, затвердженій 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348. 

Розглядайте звернення під час засідань ОСН та 
визначайте перелік заходів. Якщо проблема потребує 
негайного втручання та вимагає прийняття рішення ОСН 
як колегіального органу,  засідання потрібно скликати 
невідкладно. 

Органи самоорганізації населення – це унікальний 
майданчик для здійснення ефективної комунікації між 
жителями території та органами влади, тому 
налагодження процесу обміну інформацією між 
ними є першочерговим завданням членів ОСН.
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Забезпечення колегіальності роботи як 
спосіб легітимації рішень ОСН

Органи самоорганізації населення є колегіальними 
органами. Керівництво діяльністю ОСН здійснюється 
керівником ОСН, а рішення приймаються всіма членами 
комітету. Враховуючи, що члени комітету можуть мати різні 
погляди на одне і те саме питання, прийняття управлінських 
рішень має відбуватись більшістю шляхом голосування. Під 
час голосування керівник ОСН має такі самі права як й інші 
члени комітету. 

Хоча прийняттю рішення можуть передувати запеклі 
дискусії між членами ОСН, саме принцип колегіальності 
дозволяє аргументувати свою позицію, подивитись на 
предмет дискусії під іншим кутом. Принцип колегіальності 
також забезпечує прийняття найбільш оптимального для 
більшості членів рішення, ба більше – збільшує легітимність 
рішення в очах інших зацікавлених сторін, зокрема, органів 
державної влади та місцевого самоврядування, бо перестає 
бути думкою окремої людини, а стає позицією групи людей, 
які представляють жителів відповідної території.

З огляду на викладене, особливого значення набувають 
підготовка до засідань ОСН та документування діяльності 
колегіального органу. Належним чином оформлені 
документи підтверджують факт обговорення та прийняття 
рішення, фіксують всі нюанси, які брались до уваги під час 
його прийняття, слугують «паском безпеки» від маніпуляцій у 
випадку незгоди когось з членів ОСН з прийнятим рішенням.
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Засідання ОСН

Засідання є важливою формою роботи ОСН. Засідання 
необхідні для прийняття колегіальних рішень та планування 
діяльності ОСН. Рекомендується, щоб члени ОСН складали 
щорічний план роботи, зокрема, графік засідань. Засідання 
варто проводити за необхідністю, але не рідше ніж раз на 
квартал. 

Для участі у засіданні в обов’язковому порядку 
запрошуються всі члени ОСН. Повідомлення про час та 
місце проведення засідання має відбуватись завчасно. ОСН 
може запрошувати на свої засідання представників органів 
державної влади та місцевого самоврядування, а також 
інших осіб для більш плідного обговорення певних питань. 
Незалежно від того, хто був запрошений на засідання, в 
голосуванні за прийняття рішення беруть участь тільки 
члени ОСН.

Важливо не плутати засідання власне ОСН та збори 
(конференцію) жителів! 
На засіданні ОСН голосують тільки члени ОСН, а 
на зборах голосують всі жителі, які проживають 

на відповідній території на законних підставах, або їх 
представники у випадку проведення конференції жителів.
ОСН проводить засідання за потреби, збори 
(конференція) проводиться в обов’язковому порядку 
принаймні один раз на рік (звітні збори (конференція) 
жителів)

На засіданнях головує керівник ОСН, а за його відсутності 
– заступник керівника. В разі відсутності керівника та 
заступника керівника, головуючий на засіданні обирається 
шляхом голосування з числа присутніх на засіданні членів 
ОСН. 
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Головуючий відкриває та закриває засідання. Після 
відкриття головуючий оголошує список присутніх, а 
також доводить проєкт порядку денного, ставить його на 
затвердження шляхом голосування. Інші члени комітету 
можуть вносити свої пропозиції до проєкту порядку 
денного. Як правило, такі пропозиції обговорюються перед 
затвердженням порядку денного. Головуючий керує ходом 
засідання – оголошує пункти порядку денного, запрошує до 
слова членів ОСН, слідкує за регламентом, ставить питання 
на голосування тощо.

Секретар ОСН веде протокол засідання. В разі відсутності 
секретаря ОСН обирається секретар засідання шляхом 
голосування з числа присутніх на засіданні членів ОСН. 
На секретаря також покладається робота з підготовки 
матеріалів до засідання, наприклад, оформлення проєкту 
порядку денного та розповсюдження цих матеріалів між 
членами ОСН.

Документування діяльності ОСН

Під час засідання ОСН ведеться протокол засідання, в 
якому фіксується  основні моменти обговорення питань 
та результати прийняття рішень. Протоколи засідань ОСН 
оформлюються відповідно до загальноприйнятих стандартів 
діловодства.

Обов’язковими реквізитами протоколу є:
• назва ОСН; 
• назва виду документа (Протокол засідання); 
• дата (датою протоколу, як правило, є дата засідання 

ОСН);
• місце проведення засідання (м. Київ);
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• номер документа;
• список присутніх та запрошених (якщо засідання 

ОСН відбувається у розширеному форматі присутніх 
та запрошених зазначають тільки кількісно, а список 
учасників засідання із зазначенням П.І.П. додають до 
протоколу);

• порядок денний засідання;
• текст основної частини за розділами відповідно до 

порядку денного у форматі СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-
ВИРІШИЛИ (номер розділу повинен відповідати номеру 
питання порядку денного);

• підпис керівника (головуючого на засіданні) і 
секретаря (секретаря засідання) ОСН;

• печатка ОСН.

Відповідальність за оформлення протоколу несе секретар 
ОСН.

Приклад оформлення протоколу засідання 
 

 
Орган самоорганізації населення  

«БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ «НЕБАЙДУЖИЙ, 10»  

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

“20” грудня 2020 року              м. Київ   №4

Присутні 5 осіб:
Керівник ОСН - Шевченко Т.Г.
Заступник керівника ОСН – Крук Л.П.
Секретар ОСН – Лагойда В.В.
Член ОСН – Біла Г.М.
Член ОСН – Ярмишин В.О.
Запрошені: 
Керівник комунального підприємства «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» 
Бровій І.У.
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Порядок денний:
1. Про підготовку до звітних зборів жителів ОСН «Будинковий 

комітет «Небайдужий, 10».
2. Про звернення мешканця будинку за адресою м. Київ, провулок 

Небайдужий, 10, Коваленка І.П. про необхідність проведення 
поточного ремонту покрівлі за вказаною адресою.

1.    СЛУХАЛИ:
Керівник ОСН Шевченко Т.Г. зазначила, що відповідно до частини 
другої статті 18 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення» має не рідше одного разу на рік звітувати про 
свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем 
проживання та запропонувала провести звітні збори 27 грудня 
2020 року. Шевченко Т.Г. підкреслила, що запропонована дата 
припадає на вихідний день, а отже, жителям території буде 
зручно зібратись для проведення зборів. Шевченко Т.Г. також 
зазначила про необхідність провести підготовку до проведення 
зборів.
ВИСТУПИЛИ:
Заступник керівника ОСН Крук Л.П. запропонувала розділити 
обов’язки з підготовки до проведення звітних зборів, зокрема, 
обов’язок інформування жителів про час та місце проведення 
зборів покласти на секретаря Лагойду В.В., підготовку 
приміщення (забезпечення посадковими місцями) на 
заступника керівника Крук Л.П. та члена ОСН Ярмишина В.О. та 
підготовку звіту за діяльність ОСН на керівника ОСН Шевченко 
Т.Г.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований розподіл обов’язків з підготовки  
до проведення звітних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 5.
ПРОТИ – 0.
УТРИМАЛИСЬ – 0.

2.   СЛУХАЛИ:
Член ОСН Біла Г.М. виступила з повідомлення, що під час її 
чергування в день прийому громадян, до ОСН звернувся 
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мешканець будинку за адресою м. Київ, провулок Небайдужий, 
10, Коваленко І.П., який, зокрема, просив сприяти у вирішенні 
питання проведення поточного ремонту покрівлі за 
вищезазначеною адресою. За словами Коваленко І.П., він 
проживає на останньому поверсі будинку, дах якого протікає у 
дощові дні. Коваленко І.П. зазначив, що він попередньо звернувся 
до КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва», але йому відмовили у реєстрації 
звернення, оскільки він є орендарем, а не власником квартири.

ВИСТУПИЛИ:
Керівник КП «Керуюча компанія Оболонського району» Бровій 
І.У. відповів, що йому невідомо про дане звернення, а також про 
відмову в його реєстрації працівниками КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Оболонського району  
м. Києва»
Член ОСН Біла Г.М. виступила з пропозицією звернутись офіційно 
від імені ОСН до КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м. Києва» з метою 
якнайшвидшого вирішення відповідної проблеми.

ВИРІШИЛИ:
Звернутись до КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м. Києва» з проханням 
сприяти якнайшвидшому вирішенню питання поточного 
ремонту даху будинку за адресою м. Київ, провулок Небайдужий, 
10.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 5.
ПРОТИ – 0.
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Керівник ОСН   __Підпис__   Шевченко Т.Г.

Секретар ОСН   __Підпис__   Лагойда В.В.
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Законодавство не вимагає оформляти прийняті ОСН 
рішення окремим документом (наприклад, постановою), 
однак, це означає, що рішення має бути чітко сформульовано 
та викладено у протоколі засідання ОСН. 

Якщо рішення ОСН потрібно довести до інших 
зацікавлених сторін, його можна оформити у вигляді витягу 
із протоколу. 

Витяг з протоколу — це засвідчена копія частини тексту 
протоколу засідання. У витягу наводиться дослівний запис 
змісту розділів, пунктів, абзаців, що виписуються (тільки 
в порядку денному зазначають виключно той пункт або 
пункти, за якими робиться витяг, при чому нумерація пунктів 
зберігається). 

Вступна частина протоколу засідання у витягу з 
протоколу наводиться без скорочень. Як правило, у витягу 
з протоколу в кінці наводяться прізвища та ініціали і посади 
осіб, які підписували протокол засідання, але їх підписи 
безпосередньо не потрібні. Під відповідними реквізитами 
ставиться відмітка «згідно з оригіналом» та дата оформлення 
витягу з протоколу. Підписує витяг з протоколу секретар 
ОСН. За потреби на витягу з протоколу може стояти печатка 
ОСН. 

На засіданнях головує керівник ОСН, а за його відсутності 
– заступник керівника. В разі відсутності керівника та 
заступника керівника, головуючий на засіданні обирається 
шляхом голосування з числа присутніх на 
засіданні членів ОСН. 
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Приклад оформлення витягу з протоколу засідання 
 

Орган самоорганізації населення  
«БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ «НЕБАЙДУЖИЙ, 10»  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ 

“20” грудня 2020 року              м. Київ   №4

Присутні 5 осіб:
Присутні 5 осіб:
Керівник ОСН - Шевченко Т.Г.
Заступник керівника ОСН – Крук Л.П.
Секретар ОСН – Лагойда В.В.
Член ОСН – Біла Г.М.
Член ОСН – Ярмишин В.О.
Запрошені: 
Керівник КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва» Бровій І.У.

Порядок денний:
2. Про звернення мешканця будинку за адресою м. Київ, провулок 

Небайдужий, 10, Коваленка І.П. про необхідність проведення 
поточного ремонту покрівлі за вказаною адресою.

2.   СЛУХАЛИ:
Член ОСН Біла Г.М. виступила з повідомлення, що під час її 
чергування в день прийому громадян, до ОСН звернувся 
мешканець будинку за адресою м. Київ, провулок Небайдужий, 
10, Коваленко І.П., який, зокрема, просив сприяти у вирішенні 
питання проведення поточного ремонту покрівлі за 
вищезазначеною адресою. За словами Коваленко І.П., він 
проживає на останньому поверсі будинку, дах якого протікає у 
дощові дні. Коваленко І.П. зазначив, що він попередньо звернувся 
до КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва», але йому відмовили у реєстрації 
звернення, оскільки він є орендарем, а не власником квартири.
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ВИСТУПИЛИ:
Керівник КП «Керуюча компанія Оболонського району» Бровій 
І.У. відповів, що йому невідомо про дане звернення, а також про 
відмову в його реєстрації працівниками КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Оболонського району  
м. Києва»
 
Член ОСН Біла Г.М. виступила з пропозицією звернутись офіційно 
від імені ОСН до КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м. Києва» з метою 
якнайшвидшого вирішення відповідної проблеми.

ВИРІШИЛИ:
Звернутись до КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м. Києва» з проханням 
сприяти якнайшвидшому вирішенню питання поточного 
ремонту даху будинку за адресою м. Київ, провулок Небайдужий, 
10.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 5.
ПРОТИ – 0.
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Керівник ОСН  __Підпис__   Шевченко Т.Г.

Секретар ОСН  __Підпис__   Лагойда В.В.

Згідно з оригіналом 25 грудня 2020 року

Секретар ОСН  __Підпис__   Лагойда В.В.

Таким чином, належне документування діяльності ОСН є 
запорукою систематизації його роботи та одним із способів 
легітимації його рішень, що вцілому сприяє більш ефективній 
діяльності комітету.
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Взаємодія з партнерами як спосіб 
максимізації ефективності роботи ОСН

Важливо пам’ятати, що ОСН не самотні у своєму прагненні 
вирішити місцеві проблеми. Є велика кількість організацій, 
інституцій та осіб, зацікавленими у розвитку місцевого 
самоврядування, з якими варто об’єднати зусилля. 
Ефективність діяльності ОСН великою мірою залежить від 
рівня взаємодії з такими партнерами. 

Хто є потенційними партнерами ОСН?

Для ефективного вирішення питань місцевого значення 
ОСН мають налагоджувати діалог та партнерські відносини з 
такими зацікавленими сторонами:

• Київською міською радою – для отримання 
делегованих повноважень та фінансової підтримки з 
коштів місцевого бюджету.

• Народними депутатами та депутатами Київської 
міської ради – для представлення інтересів та 
вирішення проблем конкретних жителів.

• Місцевими органами виконавчої влади – для реалізації 
програм соціального, економічного та культурного 
розвитку.

• Міжнародними організаціями – для обміну досвідом, 
спільної реалізації проєктів та залучення фінансування 
через гранти та конкурси.

• Підприємствами, установами, організаціями у 
сфері благоустрою – для покращення благоустрою 
прибудинкових територій, парків, скверів, тощо.

• Громадськими об’єднаннями, асоціаціями ОСН – для 
обміну досвідом та співпраці, спільним лобіюванням 
змін.
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• Об’єднаннями співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово будівельними кооперативами - 
для узгодження та об’єднання ресурсних можливостей 
у вирішенні питання покращення комфортного 
проживання у будинку

Варто створити та підтримувати в актуальному стані 
перелік організацій-партнерів, які можуть допомогти ОСН 
у їх діяльності (П.І.Б. керівників, контакти, сфера діяльності, 
проєкти, над якими спільно працювали).

Яким чином взаємодіяти із зацікавленими 
сторонами?

Взаємодія із зацікавленими сторонами має відбуватись 
системно. Як правило, це комплекс заходів, що включає:

• Інформування про спільну діяльність та взаємопіар. 
Для лобіювання спільних інтересів ОСН можуть 
використовувати медіа-ресурси партнерів – просити 
про репости інформації зі своєї сторінки, поширення 
інформації про діяльність ОСН на заходах партнерів, 
проводити спільні прес-конференції тощо.

• Виявлення думок та інтересів. Для того щоб зрозуміти 
у вирішенні яких питань ОСН та зацікавлена сторона 
можуть діяти спільно, варто проводити опитування, 
анкетування, особисте спілкування з жителями 
території.

• Участь у заходах, що проводять партнери. Важливо 
постійно бути в контакті із партнерами, відвідувати  
апаратні наради районних в місті Києві державних 
адміністрацій, форуми та конференції, організовані 
органами влади та громадськими організаціями 
тощо. 
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Наприклад, з 2017 року за ініціативи Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) в столиці проводиться щорічний 
Київський Форум організацій громадянського 
суспільства – нова відкрита комунікаційна 
платформа київської міської влади для налагодження 
партнерських відносин з активними організаціями 
громадянського суспільства, обміну досвідом та 
спільної реалізації програм, проектів, ініціатив. 
Багато ОСН беруть участь у відповідному заході з 
метою обміну досвідом та налагодження комунікації з 
іншими зацікавленими сторонами.

• Спільна діяльність. Крім участі у заходах також 
можна їх спільно організовувати. Інші зацікавлені 
сторони можуть допомогти вам реалізувати проєкт, 
організувати різні заходи, такі як ярмарки, конкурси, 
конференції, суботники, масові розважальні та 
спортивні конкурси. 

Наприклад, ОСН можуть залучати партнерів, таких 
як незалежні громадські, наукові, консультативні 
організації, у тому числі міжнародні, для 
співфінансування проєктів міського конкурсу проєктів 
та програм розвитку місцевого самоврядування. Для 
партнерів ОСН це чудова можливість покращити 
власну ділову репутацію.

• Забезпечення зворотного зв’язку. ОСН можуть 
доносити позицію жителів та пропозиції міському 
голові, депутатам міської ради, виконавчому 
комітету (виконавчому органу Київської міської 
ради), комунальним підприємствам тощо з питань 
благоустрою, міського планування, розподілення 
бюджетних коштів і т.д. 

Крім того, у ОСН є всі можливості залучати 
жителів до процесу прийняття рішень органами 
місцевої влади, наприклад:
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• Ініціювати проведення громадських слухань;
• Організовувати загальні збори громадян за місцем 

проживання;
• Брати участь у консультативно-дорадчих органах при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації);

• Брати участь в обговореннях проєктів нормативно-
правових актів Київської міської ради тощо.

Поряд із традиційними формами участі, такими як 
громадська експертиза та консультації з громадськістю, 
зараз активно вживаються різноманітні форми електронної 
участі громадськості в процесах формування та реалізації 
державної політики, наприклад, бюджет участі, про який 
більш докладно наведено інформації у главі «Фінанси як 
важливий ресурс для реалізації проєктів».



21

Фінанси як важливий ресурс для 
реалізації діяльності ОСН

Після створення ОСН у його членів часто постають 
питання:

• Де взяти гроші для поточної діяльності ОСН?
• Як залучити фінанси для реалізації  проєктів ОСН?
• Які існують механізми залучення коштів?
• Як можна залучити кошти міського бюджету?

Законодавством визначено, що органи самоорганізації 
населення є неприбутковими організаціями, однак, це не 
означає, що механізмів для забезпечення фінансування 
їхньої діяльності немає.

Відповідно до ЗУ «Про органи самоорганізації населення» 
фінансовою основою діяльності органу самоорганізації 
населення є:

• кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються 
йому відповідною місцевою радою для здійснення 
наданих органу самоорганізації населення 
повноважень;

• добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені законодавством.

Іншими словами ОСН можуть отримувати фінансову 
підтримку як з міського бюджету, так і з інших джерел, 
наприклад, отримуючи благодійні внески від меценатів 
чи гранти від міжнародних організацій. Далі мова піде про 
конкретні механізми отримання фінансової підтримки 
органами самоорганізації в м. Києві.
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Міська цільова програма «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства у м. Києві»

Київською міською радою 12 грудня 2019 року затверджена 
цільова програма «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2020-2022 роки», в рамках якої 
передбачено виділення коштів на діяльність ОСН.

До відома!
Міська цільова програма - це сукупність 
взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених 
за строками та ресурсним забезпеченням з усіма 

задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання 
найактуальніших проблем розвитку міста або окремих 
галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, 
реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету 
та інших джерел, і є складовою щорічної програми 
соціально-економічного розвитку на відповідний рік.
Такі цільові програми ухвалюються кожні три-п’ять років і 
загальні обсяги фінансування постійно зростають. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації заходів Програми на 3 роки складає 175 млн. грн., з 
яких більше 130 млн. грн. закладено на фінансову підтримку 
діяльності ОСН.

Так, поміж іншого, Програмою передбачено фінансову 
підтримку на:

• оплату праці керівників та секретарів ОСН, яка 
залежить від прожиткового мінімуму та кількості 
жителів території відповідного ОСН;

• утримання ОСН у розмірі до 10 тисяч гривень на рік;
• реалізацію проєктів та програм – переможців міського 

конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого 
самоврядування.
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Міський конкурс проєктів та програм розвитку 
місцевого самоврядування

Метою міського конкурсу є відбір проєктів та програм 
участі територіальної громади щодо розвитку м. Києва, які 
будуть реалізовуватись за рахунок коштів міського бюджету, 
а також інших джерел, не заборонених законодавством, та 
спрямовані на вирішення суспільно значущих  проблем 
жителів будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів тощо. 

Учасниками міського конкурсу проєктів та програм 
розвитку місцевого самоврядування можуть бути   органи 
самоорганізації населення, легалізовані шляхом створення 
юридичної особи. 

Для організації та проведення Конкурсу створюється 
конкурсна комісія, склад якої затверджується розпоря джен-
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

До складу конкурсної комісії входять:
• голова постійної комісії Київської міської ради з 

питань місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків (за згодою);

• заступник голови КМДА, відповідальний за питання 
ЖКГ; 

• директор Департаменту суспільних комунікацій ВО 
КМР (КМДА); 

• директор Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури ВО КМР (КМДА);

• директор Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища ВО КМР (КМДА);

• директор Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА); 
• перші заступники/заступники голів районних в місті 

Києві державних адміністрацій.
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До складу комісії включаються по одному депутату 
Київської міської ради від кожної з постійних комісій КМР за 
її поданням.

Конкурсна комісія на своєму засіданні шляхом голосування 
визначає переможців конкурсу.

Інформація про умови, терміни та результати конкурсу 
розміщується на офіційній інтернет-сторінці Департаменту 
суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА).

До відома!
За весь час проведення конкурсу (2012 – 2020) 
було підтримано 160 проєктів, на реалізацію яких 
було використано більше 14 млн. грн. фінансової 

підтримки з міського бюджету. 
У 2020 році конкурсна комісія міського конкурсу проєктів 
та програм розвитку місцевого самоврядування під 
керівництвом голови постійної комісії Київської міської 
ради з питань місцевого самоврядування, регіональних 
та міжнародних зв’язків визнала переможцями 32 
проєкти органів самоорганізації населення міста Києва 
на загальну суму фінансової підтримки за рахунок коштів 
міського бюджету 3,5 млн. грн.
Серед проєктів-переможців - ініціативи з проведення 
футбольних змагань, облаштування суспільного простору, 
встановлення дитячих майданчиків, впорядкування 
прибудинкової території та інше.

За якими напрямками можна подати проєкт?

На міський конкурс проєктів та програм приймаються 
проєкти та програми розвитку місцевого самоврядування, 
розроблені за наступними напрямками:

• Проведення робіт з благоустрою, озеленення та 
утримання в належному стані відповідних територій та 
обладнання дитячих і спортивних майданчиків;
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• Удосконалення механізмів контролю за наданням 
житлово-комунальних послуг населенню та за якістю 
проведених у житлових будинках ремонтних робіт;

• Організація допомоги інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, 
дітям-сиротам, малозабезпеченим та багатодітним 
сім’ям;

• Здійснення заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища;

• Розвиток органів самоорганізації населення як 
важливої ланки системи місцевого самоврядування в 
м. Києві;

• Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення 
розвитку місцевого самоврядування в м. Києві;

• Соціальний захист населення;
• Підтримка становлення та розвитку молоді;
• Підтримка освіти та виховання; 
• Підтримка здорового способу життя та розвитку 

фізичної культури;
• Відродження і розвиток національної культури та 

духовності;
• Удосконалення механізмів організації охорони 

громадського порядку та довкілля.

Що потрібно для участі в міському конкурсі 
проєктів та програм?

Для участі у конкурсі проєктів та програм необхідно 
подати до конкурсної комісії:

• Заяву про подачу проєкту (програми) до участі у 
конкурсі;

• Проєкт, в якому має міститися: 
- анотація проекту; 
- докладний опис проєкту; 
- мета та завдання проєкту; 
- план-графік реалізації заходів проєкту; 
- очікувані результати проєкту; 
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- бюджет проєкту.
• Протокол про наміри спільної реалізації проєкту 

(програми);
• Інформацію про організацію-партнера;
• Резюме керівника проєкту (програми).

Проєкт (програма) подається українською мовою у 
друкованому вигляді в 2-х примірниках (оригінал та копія).

Для більш детального ознайомлення із 
правилами подачі документів для участі 
у конкурсі а також із формами необхідних 
документів скористайтесь посиланням 
(QR-код на аплікативну форму).

Громадський бюджет

Дієвим інструментом залучення коштів на реалізацію 
проєктів для ОСН є участь у програмі бюджету участі 
«Громадський бюджет».

Будь-який небайдужий житель може подати на розгляд 
проєкт, спрямований на підвищення комфортності 
проживання у місті. Жителі міста шляхом електронного 
голосування визначають проєкти, які будуть 
реалізовуватись за рахунок бюджету міста. Тобто 
бюджет участі передбачає розподіл частини 
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міського бюджету на фінансування проєктів громадських 
активістів з врахуванням побажань жителів, висловлених 
шляхом голосування.

Небайдужі громадяни можуть подати свої проєкти за 
допомогою електронної форми на сайті www.gb.kyivcity.
gov.ua, що є особливо зручним в умовах пандемії. До 
опису проєкту потрібно додати розрахунки, креслення, 
що розкривають сутність, цілі проєкту та можливість його 
практичної реалізації – це допомогає переконати жителів 
міста підтримати ініціативу.

Голосування за проєкти триває не менше 20 днів. 
В цей період автори проєктів займаються агітацією та 
інформуванням жителів міста про свої ідеї. Ініціативи, 
які набрали необхідну кількість голосів підтримки, 
направляються електронною системою на етап публічного 
обговорення та експертизи проєктів і потрапляють до плану 
публічних обговорень. Проєкти, які найбільше підтримають 
кияни шляхом е-голосування, будуть реалізовані містом під 
контролем авторів та громадськості.

Члени ОСН, як представники виборних органів мають 
перевагу перед іншими активістами, оскільки є більш 
впізнаваними серед жителів території. ОСН можуть 
використовувати збори (конференції) жителів та засідання 
комітету як майданчик для інформування про намір брати 
участь у програмі бюджету участі. Це підготує ґрунт для 
подальшої агітації та зробить людей більш схильними до 
голосування. ОСН зможе зібрати більшу кількість голосів, 
якщо агітуватиме за проєкти всією командою.
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Алгоритм реалізації проєктів громадський бюджет.

 

Детальніше ознайомитись з цим інструментом можна за 
посиланням: www.gb.kyivcity.gov.ua.

Подання проєктів. Автор залишає проєктну 
заявку в електронному вигляді або у пунктах 
супроводу бюджету участі.

Розгляд ідей. Виконавчий орган місцевої 
ради розглядають проєкти. В цей час автори 
можуть отримати проєкт на правку.

Голосування. Жителi голосують онлайн або 
у пунктах супроводу Бюджету участi. Автори 
рекламують та просувають свої проєкти, щоб 
отримати найбiльшу кiлькiсть голосiв. 

Виявлення переможців. Переможцями 
можуть бути декiлька проєктiв, якщо кошти 
на їх реалiзацiю менше Бюджету участi. 

Реалізація. Мiсто в особi місцевої ради 
починає втiлювати iдеї. За цим процесом 
можна стежити онлайн. 
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Гранти

Фінансова підтримка ОСН може здійснюватися окрім 
бюджетних коштів і за рахунок таких джерел як гранти.

До відома!
Гранти – це кошти, що надаються на безповоротній 
основі неприбутковим організаціям або фізичним 
особам на реалізацію соціальних проєктів та інших 

суспільно корисних ініціатив з наступним звітом про 
їх використання та результати відповідних проєктів та 
ініціатив.
Гранти, як правило, надаються міжнародними та 
громадськими організаціями на конкурсній основі.

Для залучення таких ресурсів важливо чітко визначити 
мету ініціативи, спланувати заходи по її досягненню, 
передбачити результати впровадження, а також визначити 
все необхідне для вирішення проблеми матеріально-
ресурсне забезпечення, обладнання, роботи та послуги та 
скласти бюджет.

Аби взяти участь у грантовій програмі необхідно знайти 
інформацію про конкурси, які співпадають із напрямами 
діяльності ОСН. Знайти такі оголошення можна на Інтернет 
ресурсах, на яких розміщуються інформація про грантові 
конкурси. 

Необхідно здійснювати постійний пошук можливостей та 
подавати заявки на співпрацю з додавання всієї зазначеної 
в оголошенні документації та обов’язково до кінцевої дати 
подання проєкту.
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Де можна знайти інформацію про гранти?

До прикладу можна скористатися наступними сайтами:

• Портал ГУРТ - https://gurt.org.ua/

• Громадська організація “Інформаційно-аналітичний 
центр “Громадський Простір” - 
https://www.prostir.ua/category/grants/

• Міжнародний фонд Відродження -  
https://www.irf.ua/grants/contests/

• Асоціація сприяння самоорганізації населення -  
https://samoorg.com.ua/

Інші джерела

Крім вже зазначених джерел отримання фінансової 
підтримки ОСН можуть залучати кошти для своєї діяльності 
й з інших джерел.

Наприклад, ОСН можуть налагодити взаємодію із 
відповідальним бізнесом та меценатами. Останні можуть 
зробити пожертви як в грошовій формі, так і шляхом надання 
своєї продукції для цілей ОСН: продукти харчування, напої, 
будівельні матеріали, послуги та інші блага (можливо 
нематеріальні).

Часто така взаємодія із представниками бізнесу є 
взаємовигідною та служить додатковою рекламою для 
бренду компанії.

Крім того, ОСН можуть займатися безпосередньо 
фандрайзингом, тобто благодійним збором коштів на 
конкретну мету. 
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Для збору коштів варто організовувати спеціальні заходи 
- благодійні вечори, аукціони, концерти, спортивні змагання 
тощо. Позитивна сторона цього інструменту в тому, що він дає 
можливість одночасно зустрітися з багатьма потенційними 
донорами, залучити однодумців. Збір коштів також можна 
оголосити онлайн за допомогою сучасних краудфандингових 
платформ, наприклад:

• Спільнокошт - https://biggggidea.com/projects/
• Українська Біржа Благодійності - https://dobro.ua/ 

Таким чином, у ОСН є багато інструментів для залучення 
фінансової допомоги з метою підтримки діяльності, але 
важливо, щоб комітет спрямовував їх виключно на реалізацію 
суспільно-корисних проєктів та регулярно звітував за їх 
цільове використання відповідно до принципів підзвітності, 
підконтрольності та відповідальності перед радами та  
жителями, які обрали орган самоорганізації населення, 
визначеними в законодавстві.

Контроль за фінансовою діяльністю органів 
самоорганізації населення в місті Києві в межах своїх 
повноважень здійснюють Київська міська рада, виконавчий 
орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація), збори (конференція) жителів за місцем 
проживання, органи державної влади.
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Ефективна реалізація контролю за 
наданням житлово-комунальних послуг

Якість житлово-комунальних послуг та рахунки, які іноді 
не відповідають фактично спожитим обсягам, є одними із 
найбільш актуальних питань для багатьох жителів столиці. 
ОСН може контролювати виконання та обсяги робіт по 
обслуговуванню житла шляхом щомісячного підписання акту 
з підприємством по обслуговуванню житла. Таким чином, 
ОСН може фіксувати факт надання або ненадання відповідних 
послуг а також їх обсяги. І у випадку, якщо послуги не були 
надані або були надані не у повному обсязі і не відповідають 
обсягам, зазначеним у платіжках, проводиться перерахунок 
на користь жителів.

На практиці це означає, що, в разі, наприклад, отримання 
киянами помешкання яких не обладнані квартирними 
приладами обліку, платіжних документів з некоректними 
нарахуваннями спожитих обсягів холодної води, вони 
матимуть можливість здійснити перерахунок. Також в 
результаті такого контролю мешканцям будинків може бути 
зменшено розмір плати за централізоване опалення у зв’язку 
з наданням цієї послуги не в повному обсязі.

Для здійснення такого контролю необхідно:
• Подати підприємству по обслуговуванню заяву про 

намір здійснення такого контролю;
• Подати підприємству по обслуговуванню документ про 

легалізацію ОСН.

За допомогою актів виконаних робіт можна 
зафіксувати якість наданих послуг.
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Одним із механізмів захисту прав споживачів є акт-
претензія. 

 Якщо ваші права порушують, то, в першу чергу, 
необхідно задокументувати порушення і виставити 
претензію за неякісно надані послуги. Акти-претензії 
можуть складатись як ОСН, так окремими 
споживачами. 

Підприємство по обслуговуванню житла зобов’язане 
надавати графіки проведення робіт та калькуляцію 
розрахунку тарифу.

На етапі підписання графіків та актів виконаних робіт 
важливо брати до уваги акти-претензії. Далі необхідно 
визначити розмір перерахунку мешканцям за ненадані 
послуги.

Після підписання ОСН актів про виконання робіт, 
мешканці мають отримати нарахування від підприємства по 
обслуговуванню житла за фактично надані послуги. 

Як скласти акт-претензію?

Крок 1. Повідомлення про порушення.

Якщо сталася аварійна ситуація із порушенням ваших 
прав, перше, що варто зробити – зафіксувати цей факт, 
до якого призвело ненадання або неякісне надання 
комунальних послуг.

У випадку затоплення або псування майна обов’язково 
сфотографуйте пошкоджену техніку, меблі, стіни тощо. 

Далі потрібно письмово звернутись до надавача послуг і 
повідомити про порушення. 
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Письмове повідомлення можна подати:

• рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення;

• особисто, запросивши в канцелярії відмітку про 
отримання на вашій копії.

До листа варто додати докази: фото, відео, свідчення 
свідків. У зверненні обов’язково вкажіть прізвище, ім’я та по-
батькові, місце фактичного проживання споживача, а також 
найменування ненаданої або наданої не в повному обсязі 
або неналежної якості послуги.

Виконавець комунальної послуги або управитель 
багатоквартирного будинку зобов’язаний на вимогу 
споживача надати в усній формі особисто, за допомогою 
телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою 
або електронною адресою, що зазначена в договорі про 
надання відповідної послуги, інформацію про прізвище, ім’я 
та по батькові, посаду особи, яка прийняла звернення, його 
реєстраційний номер та час прийняття.

Дізнатись куди направляти повідомлення про порушення 
можна у постійній комісії КМР з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Крок 2. Перевірка якості послуг та складання акта-
претензії.

Виконавець комунальної послуги або управитель 
багатоквартирного будинку зобов’язані прибути на виклик 
споживача у строки, визначені в договорі про надання 
відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом 1 доби з 
моменту отримання претензії споживача.

За результатами перевірки складається акт-претензія 
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у 2-х примірниках відповідно до Порядку проведення 
перевірки відповідності якості надання деяких комунальних 
послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком 
параметрам, передбаченим договором про надання 
відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2020 2018 № 1145. 

 Акт-претензія у двох примірниках: 
- Один примірник передається споживачеві; 
- Другий примірник зберігається у виконавця 
комунальної послуги (його представника) або 
управителя багатоквартирним будинком.

В акті-претензії зазначаються:
• дата і час проведення перевірки;
• виявлені факти невідповідності якості надання 

комунальних послуг або послуг з управління 
багатоквартирним будинком параметрам, 
передбаченим договором про надання відповідних 
послуг;

• інформація про дату початку зниження якості 
відповідної послуги.

Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли 
згоди у питаннях підтвердження порушень, то акт-претензія 
підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною 
частиною. 

Отже, у разі незгоди зі змістом акта потрібно зазначити це 
в акті.

Якщо представник виконавця відмовляється підписати 
акт, варто запропонувати йому зробити про це 
відповідний запис у акті, а у випадку відмови — варто 
зафіксувати цей факт разом із підписами інших 
споживачів. 
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Контроль виконання робіт з утримання 
будинку, споруд та прибудинкових територій

Для контролю за виконанням таких робіт необхідно 
письмово звернутися до підприємства по обслуговуванню 
житла із запитом. У запиті необхідно запросити інформацію:

• про терміни, в які планується проведення таких робіт;
• про те, хто обраний виконавцем робіт; 
• про те, які роботи повинні бути проведені; 
• про суму коштів, на яку будуть проводитись роботи.

Далі потрібно створити групу суспільних контролерів. 
Суспільним контролерам варто пояснити, що вони мають 
фіксувати порушення послідовності або скорочення обсягу 
робіт підприємства по обслуговуванню житла.

Всі порушення фіксуються в акті, який мають підписати 
представники виконавця робіт.

Поряд із контролем наданих послуг ОСН має всі можливості 
для того аби допомагати підприємству з обслуговування 
житла, зокрема:

• брати участь у планових та позапланових технічних 
оглядах будинку;

• постійно бути на зв’язку з підприємством по 
обслуговуванню житла, іншими організаціями та 
надавати інформацію в разі аварійних ситуацій;

• залучати мешканців до проведення ремонту в 
будинках та покращення благоустрою прилеглих та 
прибудинкових території;

• представляти інтереси жителів у разі незаконної 
забудови прибудинкової території;

• домовлятися з підприємцями, діяльність 
яких здійснюється в будинку, про допомогу 
малозабезпеченим сусідам.
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Оскільки контроль за наданням відповідних послуг 
закріплений в повноваженнях ОСН на рівні закону, важливо, 
щоб члени ОСН добре розбирались в деталях житлово-
комунальних послуг та могли надати кваліфіковану допомогу 
жителям території.
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ПІСЛЯМОВА

У формуванні органів самоорганізації населення є два 
витоки – люди та бажання жити краще. ОСН неможливий без 
людей. Саме жителі – небайдужі та активні – ініціюють його 
створення, саме вони обирають персональний склад ОСН. 

Жителі створюють ОСН для забезпечення спільних потреб. 
Часто завдяки ОСН вони сподіваються “достукатися” до 
органів влади, щоб останні вирішили певну проблему. Однак, 
членам ОСН варто пам’ятати, що жителі також є безцінним 
джерелом взаємодопомоги. Вони мають спеціалізацію, 
таланти, досвід та навички. При правильній самоорганізації 
багато з таких здавалось би великих проблем можуть бути 
вирішені жителями гуртом.

Щодо питань, які потребують уваги органів державної 
влади та місцевого самоврядування, керівництво 
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) хоче запевнити членів органів самоорганізації 
населення, що прагне подальшого розвитку місцевого 
самоврядування в місті Києві, є відкритим до співпраці та 
розцінює органи самоорганізації населення як надійних та 
рівноцінних партнерів у питаннях локальної демократії та 
становлення розвитку української державності в ХХІ столітті.
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https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 
ДЕПАРТАМЕНТУ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  

ЗА ТЕЛЕФОНОМ (044) 230 92 07


