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Органи самоорганізації населення (ОСН) –  
це представницькі органи, що створюються жителями, які на 
законних підставах проживають на території села, селища, 
міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених 
законодавством.

Так само як і територіальні громади, місцеві ради, виконавчі 
органи рад, місцеві голови, ОСН входять до системи місцевого 
самоврядування. Їх діяльність регулюється наступними 
нормативно-правовими актами:

• Конституція України (ст.140);

• ЗУ «Про органи самоорганізації населення»;

• ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;

• ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань»;

• ЗУ «Про столицю України - місто-герой Київ»;

• Рішення КМР від 26 вересня 2002 року № 10/170 «Про 
органи самоорганізації населення в м. Києві»;

• Рішення КМР від 13 листопада 2014 року № 372/372 «Про 
затвердження Положення про здійснення органами 
самоорганізації населення контролю за якістю 
проведення ремонтів у житлових будинках, переданих 
до сфери управління районних в місті Києві державних 
адміністрацій»;

• Інші нормативно-правові акти. 

ОСН створюється за територіальною ознакою.

Територією, на яку розповсюджуватимуться повноваження 
ОСН в місті, може бути частина території міста (будинок, 
декілька будинків, вулиця, квартал, мікрорайон, район в місті), у 
межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

Представницькі органи – це виборні та колегіальні органи, 
повноваження яких поширюються на певну територію.
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ОСН міста Києва може діяти:

в межах будинку (кількох 
будинків) в державному і 
громадському житловому 
фонді та фонді житлово-
будівельних кооперативів

будинковий комітет

в межах території вулиці 
або її частини з прилеглими 
провулками в місцях 
індивідуальної забудови

вуличний комітет

в межах території кварталу або 
декількох вулиць

квартальний комітет

в межах території окремого 
мікрорайону, житлово- 
експлуатаційної організації

комітет мікрорайону

в межах одного або кількох 
районів у місті, якщо його 
межі не співпадають з межами 
діяльності районної у місті ради 
(в разі її створення)

комітет району в місті

 
ОСН за свою природою подібні до органів публічної влади. 
Як і органи публічної влади ОСН  вирішують питання 
місцевого значення. Для цього міська рада наділяє їх певними 
повноваженнями. Крім того, як і органи публічної влади, ОСН 
здійснюють свої повноваження в межах відповідної території. 

ОСН – це переважно юридичні особи, що мають розрахунковий 
рахунок, можуть мати печатку, власність та достатньо 
інструментів, щоб реалізовувати інтереси жителів, вирішувати 
спільні проблеми та дбати про те, щоб мешканцям було 
комфортно жити, наприклад, контролюють комунальні 
служби, займаються питаннями встановлення будинкових 
лічильників, ремонтом під’їздів, дахів, підвалів, прибиранням 
та прикрашанням місць спільного користування напередодні 
свят, допомогою людям похилого віку тощо. 
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Відмінність ОСН та ОСББ!

Оскільки через співзвучність абревіатур органи самоорганізації 
населення (ОСН) часто плутають з об’єднанням співвласників 
багатоквартирного будинку (ОСББ), нижче наведено їх основні 
відмінності.

ОСН створюється жителями 
будинків, вулиць, мікрорайонів 

тощо, які проживають там на 
законних підставах, але не 
обов’язково є власниками 
нерухомості. ОСН захищає 

різнопланові інтереси 
громади, в тому числі і 

соціально-культурні, має 
право участі у розпорядженні 
коштами місцевого бюджету 

в порядку, встановленому 
законодавством. Регулюється 

ЗУ «Про органи самоорганізації 
населення»

ОСББ створюються 
власниками квартир та/або 

нежитлових приміщень в 
одному багатоквартирному 

будинку або декількох 
багатоквартирних будинках, 

об’єднаних спільною 
прибудинковою територією.
ОСББ має суто господарські 

функції та покликано 
управляти належним 

утриманням та використанням 
спільного майна тощо. 
Регулюється ЗУ «Про 

об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку».



повноваження 
органів 
самоорганізації 
населення

ДЛЯ ЧОГО СТВОРЮВАТИ ОСН?
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Комфортне життя громади забезпечується вирішенням 
спільних проблем та реалізацією цільових інтересів жителів за 
місцем їх проживання. 

Деякі потреби легше та швидше задовільнити власними 
колективними зусиллями - влаштувати «толоку» з прибирання 
опалого листя, висадити квіти на прибудинкових територіях, 
організувати сортування сміття для покращення стану 
навколишнього середовища. Ще більше можна зробити 
гуртом за наявності фінансової допомоги на такі ініціативи з 
боку місцевої влади, відповідального бізнесу або небайдужих 
громадян, наприклад, на оплату кронування старих дерев чи 
встановлення пандусу для людей з інвалідністю та батьків з 
дитячими візочками.

Більш глобальні проблеми можуть вимагати уваги 
представників відповідальних органів влади – оновлення 
дитячої та спортивної інфраструктури, ремонт комунікацій, 
забезпечення конкретних соціальних, культурних чи освітніх 
запитів мешканців території. Для надання ефективної цільової 
допомоги місцева влада має бути добре поінформованою 
про перелік конкретних потреб відповідної громади, що 
неможливо без активної участі громадян. 

Органи самоорганізації населення є ефективним інструментом 
одночасно і соціальної згуртованості, і комунікації та взаємодії з 
місцевою владою, оскільки вони є максимально наближеними 
до жителів міста, а тому добре обізнаними з особливостями їх 
повсякденного життя.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про органи самоорганізації 
населення» основними завданнями ОСН є:

1. створення умов для участі жителів у 
вирішенні питань місцевого значення; 

2. задоволення соціальних, культурних, 
побутових та інших потреб жителів 
шляхом сприяння у наданні їм 
відповідних послуг; 

3. участь у реалізації соціально-
економічного, культурного розвитку 
відповідної території, інших місцевих 
програм.
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Власні повноваження

Повний перелік власних повноважень наведений у статті 14 ЗУ 
«Про органи самоорганізації населення».

Серед іншого, ОСН може:

• представляти разом з депутатами інтереси жителів у 
відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах 
виконавчої влади;

• вносити у встановленому порядку пропозиції до проєктів 
місцевих програм соціально-економічного і культурного 
розвитку відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць та проєктів місцевих бюджетів;

• організовувати на добровільних засадах участь 
населення у здійсненні заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища, проведення 
робіт з благоустрою, озеленення та утримання територій, 
обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат 
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;

• здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам 
житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у 
жилих будинках ремонтних робіт;

• надавати допомогу навчальним закладам, закладам 
та організаціям культури, фізичної культури і спорту у 
проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої 
та виховної роботи серед населення, розвитку художньої 
творчості, фізичної культури і спорту; 

• організовувати допомогу громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, сім’ям загиблих воїнів, партизанів 
та військовослужбовців, малозабезпеченим та 
багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 

Для реалізації відповідних завдань ОСН наділяються 
повноваженнями

     власними       та        делегованими
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• сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації 
їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні 
іншої роботи у виборчих округах.

Громада визначає власні повноваження ОСН на зборах 
(конференції) жителів під час створення. ОСН набуває власних 
повноважень з дня його легалізації.

 
Делеговані повноваження

Також місцева рада може додатково наділяти ОСН частиною 
своїх повноважень. Такі повноваження називаються 
делегованими та передаються ОСН місцевою радою одночасно 
з передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-
технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення 
цих повноважень. Місцева рада здійснює контроль за їх 
виконанням. 

Таким чином, ОСН – це дієвий інструмент задля
• інформування влади про локальні проблеми та потреби;
• громадського контролю за діяльністю місцевої влади, 

зокрема, наданням комунальних послуг;
• вирішення спільних проблем за місцем проживання;
• участі громадян у прийнятті упрвлінських рішень.
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Кейс ОСН «БК «проспект Лісовий, 10»

Жителі будинку за адресою 
м. Київ, проспект Лісовий, 10 
створили ОСН в 2017 році. 
Громада направила свої 
зусилля на впорядкування 
прибудинкової території. 
Спільними зусиллями 
вдалось створити осередок 
квітучої краси у кам’яних 
джунглях – у дворі стало 
затишно та гарно.

 
Для того, щоб унеможливити 
паркування авто в квітнику 
та вберегти його від 
витоптування перехожими, 
представники ОСН «Лісовий, 
10» подали проєкт на 
міський конкурс проєктів та 
програм розвитку місцевого 
самоврядування-2020 та 
отримали фінансування для 
подальшого благоустрою 
території.

Тепер квіти захищені парканом європейського типу 
довжиною 97,5 метрів. Присадок дуже естетично вписався в 
прибудинковий ансамбль, а для доступу до зелених насаджень 
передбачені зручні хвіртки.

Фото Жанни Слободнеко

Фото Жанни Слободнеко
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Кейс ОСН «БК «Зодчих, 60/1» 

Жителі будинку № 60/1 на вулиці Зодчих у Святошинському 
районі надзвичайно згуртовані у вирішенні спільних питань, 
і в цьому їм допомагають організації, які вони створили 
задля забезпечення комфортних умов проживання: ОСББ 
«Автотранспортник-2» та ОСН «Зодчих 60/1».

За роки своєї діяльності комітетом вже було виконано багато 
добрих справ

• утеплено будинок, 
• кроновано старі дерева, 
• облаштовано зону для паркування автівок, 
• огороджено зелену зону парканчиками.

 
Але місця для проведення дозвілля дітей не вистачало! 

Тому в 2020 році комітет поставив собі завдання - облаштувати 
дитячий майданчик. Перемога у міському конкурсі проєктів та 
програм розвитку місцевого самоврядування-2020 дала змогу 
втілити цю ідею в життя. Спільними зусиллями жителі будинку 
розчистили територію, а виконавець робіт привіз та встановив 
ігровий комплекс. Так, на місці руїн спортивного майданчику 
радянської епохи з’явився новенький спортивно-ігровий 
дитячий комплекс.

Фото Василя Рудницького



ЯК СТВОРИТИ ОСН?
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Процедура створення ОСН складається з декількох етапів: 

 
i. повідомлення жителів відповідної території про 
ініціативу створення ОСН та підготовка до зборів 
(конференції) жителів; 

ii. проведення зборів (конференції) жителів, які 
приймають рішення про створення ОСН;

iii. обрання ініціативної групи, члени якої будуть 
представляти інтереси жителів - учасників зборів 
(конференції) жителів у КМР;

iv. подання до КМР документів для отримання дозволу на 
створення ОСН;

дозвіл на створення ОСН надається відповідним 
рішенням КМР, в якому визначаються назва, територія, 
повноваження ОСН тощо; 

i. розробка Положення про ОСН та підготовка до зборів 
(конференції) жителів; 

ii. проведення зборів (конференції) жителів, на яких 
обирається персональний склад ОСН та затверджується 
Положення про орган;

1.    Ініціювання створення ОСН:

2.   Отримання дозволу на створення ОСН від КМР

3.   Обрання ОСН:

4.   Легалізація ОСН.

Процедура створення ОСН визначена 
законодавством, зокрема, Розділом ІІ ЗУ «Про 
органи самоорганізації населення», тому її 
необхідно неухильно дотримуватись. В іншому 
випадку є ризик визнання ОСН створеним 
незаконно.
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КОРОТКА ПАМ’ЯТКА ЗІ СТВОРЕННЯ ОСН  

Знайти однодумців  і визначити територію 
та завдання майбутнього ОСН, розподілити 
обов’язки по підготовці до зборів (конференції) 
жителів

Підготуватись до перших зборів (конференції) 
жителів та вирішити організаційні питання

Провести перші збори (конференцію) 
жителів та прийняти рішення про ініціювання 
створення ОСН та обрання членів ініціативної 
групи

Підготувати документи для подачі до 
КМР, зокрема, заяву про надання дозволу 
на створення ОСН, протокол та список 
учасників зборів (конференції) жителів зборів 
(конференції)

Подати відповідні документи до КМР

Після отримання дозволу підготуватись 
до других зборів (конференції) жителів та 
вирішити організаційні питання 

Провести другі збори (конференцію) жителів, 
на яких обрати склад ОСН та затвердити 
Положення про ОСН

Для легалізації ОСН подати документи до ВО 
КМР (КМДА) 

Для отримання статусу юридичної особи 
подати документи до Державного реєстратора
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ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ СТВОРЕННЯ ОСН
Ініціювання створення органу самоорганізації населення

Відповідно до частини 1 статті 8 ЗУ «Про органи самоорганізації 
населення», з ініціативою про створення органу 
самоорганізації населення до місцевої ради можуть звернутися 
збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, 
якщо в зборах брали участь або були представлені не менше 
половини жителів відповідної території, які мають право 
голосу.

КРОК 1: ПОШУК ОДНОДУМЦІВ-ІНІЦІАТОРІВ

В першу чергу необхідно об’єднати громадян, 
що мають спільну громадянську позицію та 
бажають займатись питаннями забезпечення 
комфортного проживання в своїх будинках, 
на вулиці, у кварталі чи мікрорайоні та брати 
активну участь в житті міста. Таким чином, 
першочергова задача – пошук однодумців-
ініціаторів для розробки плану дій щодо 
створення та подальшої  діяльності ОСН.

Зокрема, ініціаторам необхідно визначити:

• територію, яку охопить ОСН (будинок, вулиця чи її 
частина, декілька вулиць, квартал, мікрорайон, район чи 
декілька районів в місті);

• основні напрями діяльності ОСН;

• форму волевиявлення жителів щодо ініціювання 
створення ОСН: збори або конференція.

Щоб не робити помилок, хоча б декільком ініціаторам 
дуже важливо детально ознайомитись із нормативно-
правовими документами, які регулюють створення та 
діяльність ОСН, наведеними у першому розділі даного 
посібника. Саме на ініціаторів покладається основна 
робота та відповідальність за створення ОСН.
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КРОК 2: ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧІ ІНІЦІАТОРІВ-ОДНОДУМЦІВ 
ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДІЙ

Після того як однодумців знайдено, потрібно провести зустріч 
(засідання) ініціативної групи, на якій: 

• визначити територію в межах, якої буде діяти ОСН 
(будинок, вулиця чи її частина, декілька вулиць, квартал, 
мікрорайон, район чи декілька районів в місті); 

Ініціатори мають визначити точні межі майбутнього 
ОСН — вулиці, парні або непарні їх сторони, номери 
будинків. Ці відомості будуть зазначені в усіх 
документах майбутнього ОСН, тому їх варто вказувати 
максимально чітко і конкретно.

• обговорити назву, завдання та напрями діяльності ОСН;

• підготувати звернення до Департаменту з питань 
реєстрації ВО КМР (КМДА) з метою отримання інформації 
про кількість мешканців відповідної території (приклад 
звернення див. нижче);

• розподілити обов’язки з підготовки та організації 
проведення зборів (конференції) жителів;

• визначити форму волевиявлення жителів щодо 
ініціювання створення ОСН: збори або конференція.
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ПРИКЛАД ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО КІЛЬКІСТЬ МЕШКАНЦІВ ВІДПОВІДНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Департамент з питань реєстрації 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

ініціативна група жителів 
щодо створення органу 
самоорганізації населення 
«Небайдужі»

Про надання інформації 
щодо кількості жителів території

 Ініціативна група жителів відповідно до Закону України 
«Про органи самоорганізації населення» має намір створити 
орган самоорганізації населення на території Подільського 
району міста Києва в межах житлових масивів «Подільські 
ставки».
 У зв’язку із зазначеним, просимо надати інформацію про 
кількість жителів та кількість жителів, що мають право голосу, 
які проживають за наступними адресами:
 - просп. Невідомий : 1, 3, 3-А, 3-Б, 7, 9.
 - просп. Свободи: 60, 63, 65.
Відповідь просимо надати на електрону адресу _______________ 
та за поштовою адресою:  _________________________________

Керівник ініціативної групи   І.І. Ініціативний
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КРОК 3: ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ 
(КОНФЕРЕНЦІЇ) ЖИТЕЛІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ  

ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСН

Щоб отримати дозвіл КМР на створення ОСН необхідно 
провести перші збори (конференцію) жителів за місцем 
проживання, на яких прийняти рішення про створення ОСН.

Збори жителів за місцем проживання – це зібрання жителів, 
які на законних підставах проживають в межах території, на 
яку розповсюджується дія ОСН, на засадах добровільності, 
гласності, для вільного неупередженого обговорення і 
прийняття рішень з найважливіших питань місцевого 
значення щодо ініціювання створення, створення, діяльності 
та припинення діяльності органу самоорганізації населення. 
У зборах жителів беруть участь безпосередньо жителі 
відповідної території. Збори жителів є легітимними, якщо в них 
бере участь не менше половини жителів відповідної території, 
які мають право голосу (дієздатні жителі, які досягли на день 
проведення зборів 18 років).

Конференція жителів за місцем проживання – це зібрання 
представників жителів, які на законних підставах проживають 
в межах території, на яку розповсюджується дія ОСН, 
уповноважених представляти інтереси жителів території на 
підставі рішень зборів жителів за місцем проживання, які 
передували проведенню конференції. 

Норму представництва (скільки жителів має представляти 
один уповноважений представник, якого інколи для зручності 
називають делегат) та форму проведення зборів, на яких 
обирають делегатів, визначають ініціатори створення ОСН 
(наприклад, «локальні збори» - окремі збори жителів кожного 
будинку або вулиці). Для визначення норми представництва 
ініціатор проведення конференції жителів має перед початком 
її проведення звернутися до відповідального 
структурного підрозділу ВО КМР (КМДА) 
із запитом про надання інформації щодо 
кількості жителів, які проживають на 
законних підставах на відповідній території 
та мають право голосу. 

Конференція жителів є легітимною, якщо 
в ній бере участь не менше половини 
представників жителів відповідної території, 
які мають право голосу.
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Люди, які законно та постійно проживають на території ОСН, 
можуть бути не зареєстровані в межах цієї території. Це, 
наприклад, можуть бути члени сімей зареєстрованих жителів 
або особи, які уклали договір оренди квартири на відповідній 
території.

Проєкт порядку денного зборів (конференції) жителів за 
місцем проживання

Перед зборами (конференцією) жителів потрібно в першу 
чергу підготувати проєкт порядку денного (приклад див. 
нижче).

На перших зборах (конференції) жителів повинні бути прийняті 
рішення про:

• ініціювання створення ОСН; 

• назву ОСН; 

• основні напрями діяльності ОСН; 

• територію, в межах якої має діяти ОСН, кількість 
населення; 

• обрання ініціативної групи, члени якої будуть 
представляти інтереси жителів - учасників зборів 
(конференції) жителів у КМР; 

• доручення ініціативній групі подати до КМР заяву про 
ініціювання створення ОСН та супутні документи. 
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ПРИКЛАД ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ЖИТЕЛІВ

         ПРОЄКТ

м. Київ                                                                         15.01.2021

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
зборів жителів по ініціюванню створення органу  

самоорганізації населення за адресою 
м.Київ, вул. Євгена Коновальця 31А

1. Обрання голови зборів та секретаря зборів жителів за місцем 
проживання. 
2. Про легітимність зборів жителів за місцем проживання. 
3. Затвердження порядку денного зборів жителів за місцем 
проживання. 
4. Про створення органу самоорганізації населення: 
4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення. 
4.2. Назва органу самоорганізації населення. 
4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації 
населення. 
4.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації 
населення, кількість населення. 
4.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення. 
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів 
жителів - учасників зборів у Київській міській раді. 
6. Про доручення ініціативній групі подати до Київської міської 
ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації 
населення.
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ПРИКЛАД ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОНФЕРЕНЦІЇ ЖИТЕЛІВ

         ПРОЄКТ

м. Київ                                                                         15.01.2021

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
конференції жителів по ініціюванню створення органу 

самоорганізації населення за адресою 
м.Київ, вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи

1. Обрання голови конференції та секретаря конференції жителів 
за місцем проживання. 
2. Про легітимність конференції жителів за місцем проживання, 
враховуючи норму представництва. 
3. Затвердження порядку денного конференції жителів за місцем 
проживання. 
4. Про створення органу самоорганізації населення: 
4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення. 
4.2. Назва органу самоорганізації населення. 
4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації 
населення. 
4.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації 
населення, кількість населення. 
4.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення. 
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів 
жителів - учасників конференції жителів у Київській міській раді. 
6. Про доручення ініціативній групі подати до Київської міської 
ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації 
населення.
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Повідомлення про проведення зборів (конференції) жителів

Враховуючи, що організація та діяльність 
ОСН ґрунтується на принципах, зокрема, 
гласності,  підзвітності, підконтрольності 
та відповідальності перед відповідними 
радами та жителями, інформація про 
проведення зборів (конференції) жителів 
має доводитися ініціатором скликання 
до відома всіх учасників заходу завчасно 
у зручний спосіб, а саме телефоном, телефонограмою, 
розміщенням оголошення на спеціально обладнаних стендах 
та дошках оголошень, у групах соціальних мереж, шляхом 
розповсюдження інформації у локальних ЗМІ та в соціальних 
мережах.

Учасників зборів (конференції) жителів потрібно повідомити 
про:

• дату та час проведення зборів (конференції) жителів;

• місце проведення зборів (конференції) жителів;

• організаторів проведення зборів (конференції) жителів;

• необхідність мати при собі документ, що посвідчує особу, 
зокрема, паспорт громадянина України. 

Також, бажано не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати 
проведення зборів (конференції) жителів надіслати на ім’я 
Київського міського голови письмове повідомлення про їх 
скликання, яке має містити інформацію про:

• відповідальних осіб (не менше двох) ініціювання 
скликання (прізвище, ім’я, по-батькові; дата народження; 
адреса реєстрації місця проживання; контактні дані: 
номер телефону та адреса електронної пошти);

• дату, час та місце проведення заходу;

• проєкт порядку денного, що пропонується до розгляду на 
зборах (конференції) жителів.
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ТИПОВА ФОРМА ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
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Повідомлення про скликання зборів (конференції) жителів 
реєструється ВО КМР (КМДА) та протягом трьох робочих днів 
з моменту отримання розміщується  на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва.  

КРОК 4: ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ)  
ЖИТЕЛІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ  

ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСН

Алгоритм проведення перших зборів (конференції) жителів

Дія Рекомендація

Реєстрація Перед початком зборів необхідно зареєструвати всіх 
присутніх.
Реєстрація учасників зборів проводиться ініціатором 
їх проведення та здійснюється перед початком заходу 
за двома списками: 

• список осіб, що мають право голосу на зборах 
(конференції) жителів; 

• список присутніх на зборах (конференції) 
жителів

Список реєстрації учасників з правом голосу
В списку реєстрації учасників з правом голосу на 
зборах (конференції) обов’язково зазначається:

• прізвище, ім`я по-батькові;
• рік народження (число та місяць зазначається 

у разі, якщо в поточному році учаснику 
виповнилось вісімнадцять років);

• серія та номер паспорту громадянина України;
• документальне підтвердження місця реєстрації 

(власнику ID – картки витяг з Єдиного 
державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання) або паспортних 
документів підтвердження місця реєстрації та 
інші документи, що підтверджують наявність 
законних підстав місця проживання;

• домашня адреса кожного учасника зборів або 
конференції жителів; 

• згода на обробку персональних даних;
• підпис учасника.

Список реєстрації учасників без права голосу
На зборах (конференції) жителів  можуть бути присутні 
учасники без права голосу, наприклад, представники 
органів влади та місцевого самоврядування, ЗМІ тощо. 
Такі особи реєструються із зазначенням прізвища, 
ім’я та по-батькові, та, за бажанням присутнього, із 
зазначенням сфери діяльності та контактних даних.
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Дія Рекомендація

Відкриття Під час відкриття зборів (конференції) жителів 
ініціатор повідомляє інформацію щодо складу 
учасників зборів (конференції) жителів відповідно до 
інформації, отриманої від ВО КМР (КМДА), зокрема, 
про кількість жителів, які проживають на законних 
підставах на відповідній території, та відомостей зі 
списків реєстрації учасників зборів (конференції) 
жителів.

Перевірка 
кворуму

Збори (конференція) жителів вважаються легітимними, 
якщо у них бере участь або представлено не менше 
половини жителів відповідної території, які мають 
право ухвального голосу. У разі присутності на зборах 
(конференції) жителів меншої кількості жителів 
території з правом ухвального голосу ініціатор 
оголошує про визнання зборів (конференції) жителів 
нелегітимними.

Обрання 
головуючого

Ініціатор проведення зборів (конференції) жителів 
відкриває їх та повідомляє мету проведення 
(ініціювання створення ОСН) і вносить пропозицію 
щодо необхідності обрання головуючого та секретаря 
зборів (конференції) жителів. Для ведення зборів 
(конференції) жителів із числа учасників зборів 
(конференції) жителів більшістю голосів обирається 
головуючий.

Обрання 
секретаря

Для ведення протоколу зборів (конференції) жителів із 
числа учасників з правом ухвального голосу більшістю 
голосів обирається секретар.

Обрання 
лічильної 
комісії

За потреби головуючий пропонує обрати лічильну 
комісію. Лічильна комісія обирається, як правило, у 
складі не менше 3-х осіб (голова, секретар та член 
лічильної комісії) і в разі проведення таємного 
голосування обирається обов’язково. За відсутності 
потреби в обранні лічильної комісії її функції виконує 
головуючий або секретар зборів (конференції) 
жителів.

Затвердження 
порядку 
денного

Головуючий зборів оголошує порядок денний 
(список питань, що будуть розглядатись на зборах 
(конференції) жителів), регламент зборів (конференції) 
жителів та приймає пропозиції до нього. Після 
врахування пропозицій головуючий вносить на 
голосування питання щодо затвердження порядку 
денного.
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Дія Рекомендація

Обговорення 
питань порядку 
денного та 
прийняття 
рішень

Учасники зборів (конференції) жителів обговорюють 
питання порядку денного та приймають рішення, 
результати голосування за які відображаються в 
протоколі зборів (конференції) жителів (приклад 
Протоколу зборів (конференції) жителів див. у Додатку 
1).

Закриття зборів Головуючий закриває збори (конференцію) жителів 
після розгляду всіх питань порядку денного.

 
КРОК 5: ПОДАЧА ЗАЯВИ ДО КМР  

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА СТВОРЕННЯ ОСН

Після прийняття рішення зборів (конференції) жителів за 
місцем проживання ініціативна група подає до КМР: 

• заяву про створення ОСН (приклад заяви див. нижче);

• протокол зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання про ініціювання створення органу 
самоорганізації населення із зазначенням основних 
напрямків діяльності органу самоорганізації населення 
(приклад Протоколу зборів (конференції) жителів див. у 
Додатку 1);

• лист Департаменту з питань реєстрації ВО КМР (КМДА) 
щодо кількості жителів відповідної території з правом 
голосу;

• список учасників зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, 
року народження, серії і номера паспорта та домашньої 
адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів 
(приклад списку учасників зборів (конференції) див. у 
Додатку 2);

+
• Протоколи зборів по обранню уповноважених 

представників жителів відповідних території – у випадку 
коли ініціювання створення ОСН відбувалось на 
конференції жителів.
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ПРИКЛАД ЗАЯВИ ПРО СТВОРЕННЯ ОСН

     

Типовий зразок

ЗАЯВА 

Про створення органу самоорганізації 
населення

Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", враховуючи рішення 
зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від "___ " ____________ 20_  року) по 
ініціюванню створення органу самоорганізації населення, просимо надати дозвіл на 
створення органу самоорганізації населення: 

а) будинкового комітету "__ назва __" в межах будинку N __ (будинків NN __) по вул. 
_________ в ________ районі м. Києва; 

б) вуличного комітету "__ назва __" в межах вулиці ______ (частини вулиці _______, вулиць 
________) в ______ районі м. Києва; 

в) квартального комітету "__ назва __" в межах території кварталу, обмеженого вулицями 
______ в ________ районі м. Києва; 

г) комітету мікрорайону "__ назва __" в межах території окремого мікрорайону (житлово-
експлуатаційної організації N __) в _______ районі м. Києва. 

Додатки: 

1. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від "___" ____________ 20_
року) по ініціюванню створення органу самоорганізації населення. 

Додаток 1
до Порядку надання дозволу на
створення органу самоорганізації
населення в м. Києві
(затверджений рішенням Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170)

Київська міська рада

Ініціативної групи по створенню органу 
самоорганізації населення (будинкового, 
вуличного, квартального комітету, 
комітету мікрорайону)
"____ назва _____"  

2. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання по ініціюванню
створення органу самоорганізації населення. 

Ініціативна група: 

Підпис Прізвище, ім'я, по батькові Домашня адреса
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Надання дозволу на створення ОСН здійснюється  КМР.

Питання про створення ОСН, внесене на розгляд КМР, має 
розглядатися на найближчому її засіданні (сесії) за участю 
членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за 
місцем проживання.

У рішенні КМР про надання дозволу на створення 
ОСН обов’язково зазначаються:

• назва ОСН;
• основні напрями діяльності ОСН;
• повноваження ОСН та умови їх здійснення;
• територія, в межах якої має діяти ОСН.

Ініціативній групі по створенню ОСН видається 
копія рішення КМР. 

 Всі створені ОСН в м. Києві вносяться до єдиного 
реєстру органів самоорганізації населення, який 
ведеться ВО КМР (КМДА).

КМР може відмовити у наданні дозволу на 
створення органу самоорганізації населення, 
якщо ініціювання створення ОСН було здійснено з 
порушенням вимог, встановлених ЗУ “Про органи 
самоорганізації населення”. 

КРОК 6: ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ЖИТЕЛІВ  
ТА ОБРАННЯ СКЛАДУ ОСН

Отримавши дозвіл КМР на створення ОСН, жителів проводять 
другі збори (конференцію) жителів, на яких:

• обирають керівника, заступника (заступників) керівника, 
секретаря та членів ОСН;

• затверджують Положення про ОСН.  

 
Другі збори (конференція) жителів проводяться в 
тому ж порядку, що і перші збори або конференція 
жителів.
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ОСН обирається зборами (конференцією) жителів за місцем 
проживання на основі загального, рівного виборчого права 
шляхом таємного голосування жителів, які на законних 
підставах проживають на відповідній території. 

Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх 
проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, 
яких визнано судом недієздатними. 

Загальний склад ОСН визначається зборами (конференцією) 
жителів за місцем проживання.

Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали 
більше половини голосів учасників зборів (конференції) 
жителів за місцем проживання.

Лічильна комісія оформляє бюлетень із зазначенням прізвища, 
ім’я, по-батькові кандидата (кандидатів) до складу комітету. 
Форма бюлетеня не встановлена законодавством.

 
ПРИКЛАД МОЖЛИВОЇ ФОРМИ БЮЛЕТЕНЯ
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Обрання комітету 

Для отримання бюлетеня учасники зборів (конференції) 
жителів з правом голосу: 

• пред’являють паспорт лічильній комісії; 

• ставлять підпис у відповідній графі списку реєстрації;

• учасники особисто, в режимі таємного голосування 
заповнюють бюлетень та опускають його у скриньку для 
голосування.

Організація процедури таємного голосування щодо обрання 
персонального складу комітету покладається на головуючого 
зборів (конференції) жителів.

Положення про ОСН 

Збори (конференція) жителів на підставі рішення КМР про 
створення органів самоорганізації населення затверджують 
Положення про ОСН. Приклад типового Положення про ОСН 
див. у Додатку 3. 

У Положенні зазначаються: 

• назва та юридична адреса органу самоорганізації 
населення;

• основні завдання та напрями діяльності органу 
самоорганізації населення;

• права і обов’язки членів органу самоорганізації 
населення;



32

 
НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ 

ОСОБОЮ 

• територія, у межах якої діє орган самоорганізації 
населення;

• строк повноважень органу самоорганізації населення та 
порядок їх дострокового припинення;

• порядок використання коштів та іншого майна, порядок 
звітності;

• порядок припинення діяльності органу самоорганізації 
населення;

• інші питання, пов’язані з діяльністю органу 
самоорганізації населення.

 
 

КРОК 7: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ОСН

Легалізація ОСН у місті Києві є обов’язковою і здійснюється 
двома шляхами:

Легалізація шляхом повідомлення ВО КМР (КМДА) є простим 
способом, який не утворює юридичну особу і не вимагає 
звітності своєї діяльності. Проте ОСН, що не є юридичною 
особою, позбавлений багатьох цивільних прав, зокрема, 
права на звернення до суду, права на створення підприємств, 
оскільки учасниками цивільних відносин можуть бути лише 
фізичні та юридичні особи.

Для легалізації ОСН шляхом повідомлення уповноважені 
представники в установленому порядку подають до ВО КМР 
(КМДА)  письмове повідомлення про заснування відповідного 
ОСН.

Контроль за додержанням органом самоорганізації 
населення Положення про нього покладається на КМР та 
ВО КМР (КМДА) (ч.3 ст.12 ЗУ «Про органи самоорганізації 
населення»).

ШЛЯХОМ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЙОГО ЗАСНУВАННЯАБО

 
ЮРИДИЧНА  

ОСОБА

ШЛЯХОМ  
РЕЄСТРАЦІЇ
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ПРИКЛАД ЗАЯВИ ПРО СТВОРЕННЯ ОСН

     

До повідомлення про реєстрацію ОСН мають бути додані: 
• копія рішення КМР про надання дозволу на створення 

ОСН;
• протокол зборів (конференції) жителів за місцем 

проживання з рішеннями про обрання членів ОСН та 
його персональний склад, про затвердження Положення, 
про обрання уповноважених представників для 
проведення реєстрації ОСН;

• Положення, затверджене зборами  (конференції) жителів 
за місцем проживання, - у двох примірниках;

• персональний склад членів ОСН із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові, року народження, місця 
проживання та контактних даних відповідних осіб.
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Легалізація шляхом реєстрації 

Відповідно до «Положення про порядок легалізації ОСН»,  
затвердженого розпорядженням КМДА від 24.09.2003 р. №1781 
для реєстрації ОСН спочатку необхідно подати до ВО КМР 
(КМДА) заяву про легалізацію ОСН.

ФОРМА ЗАЯВИ

     

Повідомлення про заснування ОСН повинно бути 
підписано головою зборів (конференції) жителів за 
місцем проживання, на яких було прийняте відповідне 
рішення, та секретарем цих зборів (конференції) 
жителів.  
Повідомлення про заснування подається у двох 
екземплярах.
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До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення 
мають бути додані: 

• копія рішення КМР про надання дозволу на створення 
ОСН;

• протокол зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання з рішеннями про обрання членів ОСН та 
його персональний склад, про затвердження Положення, 
про обрання уповноважених представників для 
проведення реєстрації ОСН;

• Положення, затверджене зборами (конференцією) 
жителів за місцем проживання, - у двох примірниках;

• персональний склад членів ОСН із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові, року народження, місця 
проживання.

Усі зазначені документи, окрім копії рішення КМР про надання 
дозволу на створення відповідного ОСН мають бути підписані 
головою та секретарем зборів (конференції) жителів за 
місцем проживання, які проводяться з приводу створення 
відповідного ОСН.

ВО КМР (КМДА) здійснює перевірку наданих документів та 
у разі виявлення розбіжностей з вимогами законодавствам 
повідомляє ініціативну групу про необхідність їх усунення.

 
Отримання статусу юридичної особи 

Державна реєстрація відбувається відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань».

Державна реєстрація створення юридичної особи 
здійснюється відділами з питань державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  через Центри 
надання адміністративних послуг районних в місті Києві 
державних адміністрацій.

Реєстрація відбувається протягом 24 годин після надходження 
документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та 
святкових днів та проводиться безоплатно.
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Подання документів для державної реєстрації

Документи для державної реєстрації 
можуть подаватися у паперовій або 
електронній формі.

У паперовій формі документи подаються 
особисто заявником або поштовим 
відправленням.

Якщо документи подаються особисто, 
заявник пред’являє документ, що 
відповідно до закону посвідчує особу.

Документи в паперовій формі приймаються за описом, 
примірник якого в день їх надходження видається заявнику з 
відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, 
відповідно до якого були подані документи.

Вимоги до документів що подаються для державної реєстрації:
• мають бути викладені державною мовою;
• текст документів має бути написаний розбірливо 

(машинодруком або від руки друкованими літерами); 
• не повинні містити підчищення або дописки, закреслені 

слова та інші виправлення;
• не повинні містити орфографічні та арифметичні 

помилки;
• не можуть заповнюватись олівцем;
• не можуть містити пошкодження, які не дають змоги 

однозначно тлумачити їх зміст; 
• заява про державну реєстрацію підписується заявником. 

У разі подання заяви про державну реєстрацію 
поштовим відправленням справжність підпису заявника 
повинна бути нотаріально засвідчена; 

• Установчий документ (Положення про ОСН) викладається 
у письмовій формі, прошивається, пронумеровується 
та підписується засновниками (учасниками), 
уповноваженими ними особами або головою та 
секретарем зборів (конференції) жителів.
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Документи, які необхідно подати: 

• Заява про державну реєстрацію створення юридичної 
особи;

• заява про включення до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій;

• протокол зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання з рішеннями про обрання членів ОСН та 
його персональний склад, про затвердження Положення, 
про обрання уповноважених представників для 
проведення реєстрації ОСН;

• Положення про ОСН;
• копія рішення КМР про надання дозволу на створення 

ОСН.

Після подачі документів заявник має отримати опис поданих 
документів із датою та часом реєстрації заяви та документів у 
Єдиному державному реєстрі.

Після отримання виписки про реєстрацію юридичної особи 
необхідно подати копію відповідного документа до ВО КМР 
(КМДА).

РЕКОМЕНДАЦІЯ:
Статус ОСН як неприбуткової організації має бути 
відображений у Положенні про ОСН.
При заповнені заяви про державну реєстрацію необхідно 
буде обрати код виду діяльності (КВЕД). Як основний 
КВЕД можна вказати 84.11 – Державне управління 
загального характеру.



ДОДАТКИ

Додаток 1

ПРОТОКОЛ 
зборів (конференції) жителів за місцем проживання по ініціюванню 

створення органу самоорганізації населення (будинкового, 
вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону)

Додаток 2

СПИСОК 
учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання 
по ініціюванню створення органу самоорганізації населення 

(будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету 
мікрорайону)

Додаток 3

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про органи самоорганізації населення 

Для того аби мати змогу подивитись додатки, відскануйте QR код 
за допомогою вашого смартфона:

 





https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 
ДЕПАРТАМЕНТУ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  

ЗА ТЕЛЕФОНОМ (044) 230 92 07


