
примірне 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про районний комітет органу самоорганізації населення «___________»  

Мереф'янської міської ради 

 

Розділ 1. Загальні положення 

 

   1.1.Положення про районний комітет ОСН «Мерефа-Центр» (далі Положення) 

Мереф'янської міської ради  визначає правовий статус, порядок організації та діяльності 

районного комітету органу самоорганізації населення –  надалі районного комітету ОСН  

( РК ОСН ). 

        1.2. РК ОСН є органом самоорганізації населення, створений за територіальною 

ознакою жителями, які на законних підставах проживають на відповідній території, 

діяльність якого дозволяється Мереф’янською міською радою і може наділятися 

частиною її власної компетенції, фінансів, майна. 

        1.3. РК ОСН у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України 

«Про органи самоорганізації населення»,Законами України, актами Президента України , 

постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Мереф'янської міської ради та її виконавчого комітету, правилами благоустрою території 

населених пунктів Мереф'янської територіальної громади рішеннями місцевих 

референдумів, рішеннями зборів (конференцій) жителів за місцем проживання, які їх 

обрали, розпорядженнями  міського голови, виданими у межах своїх повноважень, 

Статутом територіальної громади міста Мерефа, цим Положенням.  

 

Розділ 2. Основні завдання та напрями діяльності  

 

2.1.Основними завданнями РК ОСН є: 

- Створення умов для участі жителів РК ОСН у вирішенні питань місцевого 

значення в межах Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та 

органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами ; 

- надання необхідної допомоги  міській раді та  її виконавчому комітету у здійсненні 

ними своїх повноважень; 

- представлення разом з депутатами інтересів жителів району у міській раді та її 

виконавчому комітеті; 

- організація на добровільних засадах участі населення району в заходах щодо 

охорони навколишнього природного середовища, санітарної очистки, благоустрою території 

кварталів, озелененню і відповідному утриманню домоволодінь, вулиць, будівництва 

тротуарів, комунальних мереж, колодязів спільного користування, обладнанню дитячих і 

спортивних майданчиків та інш.; 

-  оформлення Паспорту району (додаток № 1); 

- ведення обліку громадян, які користуються пільгами із вказуванням пільги та інше 

(за згодою) 

-  ведення обліку громадян (за згодою), які проживають на території району 

- ведення обліку одиноких непрацездатних громадян та багатодітних сімей, дітей-

сиріт, дітей-інвалідів та інше ( за згодою); 

- сприяння виконавчому комітету у здійсненні повноважень по попередженню 

бездоглядності та правопорушень серед дітей та підлітків, збереженню громадської власності 

та інш.; 

- сприяння організації допомоги громадянам похилого віку, інвалідам,  сім’ям 

загиблих воїнів, малозабезпеченим та  багатодітним сім`ям, а також самотнім громадянам, 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та інш.; 

- надання необхідної допомоги правоохоронним органам в  охороні громадського 

порядку та інш.; 



- сприяння депутатам міської ради,  посадовим особам міської ради  та  інших служб 

в організації їх зустрічей з мешканцями району; 

- надання допомоги навчальним 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; сприяння 

збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та 

культури, впровадженню в побут нових обрядів та інш.; 

- надавати необхідну допомогу відповідним органам в здійсненні протипожежних 

заходів; організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки; брати участь у 

здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки; 

- участь у реалізації соціально-економічного,інфраструктурного та культурного 

розвитку відповідної території міста, інших місцевих програм; 

- розгляд звернень громадян, ведення прийому громадян та інше; 

- інформування громадян про діяльність квартального комітету ОСН ( надалі КК 

ОСН ), РК ОСН, організація обговорення проектів його рішень з найважливіших питань; 

- співпраця з відповідними органами у сфері соціального захисту населення та 

іншими організаціями; 

- 2.2.Організація та діяльність РК ОСН базується на принципах:  

- законності 

- гласності; 

- територіальності; 

- виборності; 

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Мереф’янською міською 

радою та її виконавчим комітетом; 

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали КК 

ОСН та РК ОСН. 

 

Розділ 3. Порядок створення КК ОСН та РК ОСН 

 

          3.1. КК ОСН  та РК ОСН утворюються по територіальному принципу, відповідно до 

Закону України „Про органи самоорганізації населення”. Територія їх діяльності 

визначається виконавчим комітетом Мереф’янської міської ради у межах району і  

складається  з декілька кварталів. РК ОСН «Мерефа-Центр»  складається з 6 кварталів в 

місцях житлової забудови. Дислокація кварталів приводиться у додатку № 2 до цього 

Положення 

          3.2. РК ОСН обирається  на постійний строк рішенням  Мереф’янської міської ради у 

складі голови, секретаря, членів правління із числа голів та секретарів КК ОСН і 

реєструється як юридична особа. 

 3.3. РК ОСН свою територію поділяє на квартали в межах району міста, до якого 

входять прилеглі до них площі, вулиці, провулки, в'їзди, проїзди. Кожний квартал,  рішенням 

загальних зборів жителів кварталу, утворює КК ОСН на постійний строк рішенням 

Мереф'янської міської ради, згідно діючого законодавства України, який не є юридичною 

особою, до складу якого обираються голова та секретар-заступник голови, які будуть діяти 

на громадських засадах безоплатно і автоматично становляться членами правління РК ОСН. 

 3.4. Для керівництва поточною діяльністю з числа голів та секретарів КК ОСН 

утворюється правління РК ОСН. Правління має право приймати рішення з питань діяльності 

РК ОСН, визначених Статутом. 

 3.5. З членів правління РК ОСН обирається голова правління РК ОСН, який свою 

діяльність виконує на громадських засадах. За рішенням членів правління функції з 

управління РК ОСН можуть бути передані (всі або частково) управителю за контрактом, 

який також свою діяльність виконує на громадських засадах. 

 3.6. Голова правління РК ОСН пропонує правлінню кандидатуру секретаря правління,  

який обирається шляхом поіменного голосування простою більшістю голосів. Повноваження 



секретаря правління РК ОСН визначені Статутом і функціональними обов’язками 

останнього.  

 Переобрання членів правління  РК ОСН, відкликання, обрання окремих його членів 

замість вибулих чи зміна кількісного складу правління  РК ОСН здійснюється 

протокольними рішенням КК ОСН та іншим, згідно діючого законодавства України 

 До участі в засіданнях правління  обов’язково запрошується представник виконавчого 

комітету   Мереф’янської міської ради з правом дорадчого голосу. 

Голова або секретар забезпечує своєчасне доведення до відома членів правління 

інформацію про дату, час і місце проведення засідання правління та питання, які 

передбачається внести на їх розгляд. Засідання правління і рішення протоколюються. 

3.7. Проведення зборів та письмового опитування громадян, КК ОСН та  членів 

правління РК ОСН протоколюється. Результати проведення зборів оформлюються 

протоколом у двох примірниках. Протокол № 1 має містити такі дані: дату й місце 

проведення зборів, кількість присутніх жителів кварталу, Згідно з листком реєстрації, список 

запрошених на збори, порядок денний зборів, перебіг зборів, результати розгляду питань 

тощо. Протокол № 2 має містити письмове опитування щодо повістки зборів. Протоколи 

підписуються головою та секретарем відповідного  КК ОСН. Один примірник протоколів у 

5-денний термін після проведення зборів, засідань передається до міської ради. 

3.8. Рішення зборів може бути опротестоване або оскаржене громадянами, органами і 

посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування у встановленому 

законом порядку. 

 

Розділ 4. Права, повноваження КК ОСН та РК ОСН 

 

4.1. На виконання своїх повноважень КК ОСН, РК ОСН мають право: 

- проводити збори громадян КК ОСН за місцем проживання для обговорення питань 

життєдіяльності кварталів; 

- ініціювати зустрічі з депутатами та посадовими особами міської ради та 

різноманітними службами; 

- здійснювати  на своїй території громадський контроль за дотриманням правил 

забудови, охорони та раціонального використання земель, благоустрою та з інших питань, 

віднесених до його повноважень, вносити до відповідних органів пропозиції про усунення 

виявлених недоліків, складати відповідні акти та протоколи; 

- вносити пропозиції та звертатися з клопотаннями з питань, що віднесені до відання 

РК ОСН, до міської ради, постійних депутатських комісій, депутатів міської ради, до 

виконавчого комітету та інших організацій;  

- вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції з питань розміщення та 

встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, об’єктів сфери обслуговування 

населення, транспортного обслуговування населення та інше; 

- заслуховувати на своїх засіданнях, загальних зборах громадян, пояснення осіб, які 

порушують громадський порядок, правила благоустрою, правила пожежної безпеки, 

санітарно-протиепідемічні правила; у необхідних випадках направляти матеріали на розгляд 

служби у справах дітей, органів пожежного нагляду, органів внутрішніх справ  та інших 

державних та громадських органів для прийняття відповідних заходів. Також направляти 

матеріали до відповідних органів з метою складання протоколів про адміністративні 

правопорушення; 

- отримувати інформацію про роботу міської ради, виконавчого комітету та інше. 

4.2 Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації 

населення їхніх повноважень і координують їх діяльність. 

4.3. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи 

не мають права втручатися в рішення органу самоорганізації населення, крім випадків, 

передбачених законом. 

4.4. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях 

міської ради та її виконавчого комітету з питань, що стосуються їх діяльності,  



4.5. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції 

та законам України, Положенню про цей орган та іншим рішенням  міської ради, її 

виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, а також рішенням зборів 

(конференції) жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою 

для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його 

повноважень. 

 

Розділ 5. Організація діяльності КК ОСН та РК ОСН 

 

 5.1. КК ОСН та РК ОСН організують свою роботу згідно з планами, які складаються з 

урахуванням доручень Мереф’янської міської ради і виконавчого комітету та 

затверджуються на засіданні комітету. 

 5.2.Для виконання поточної роботи голова, секретар та члени РК ОСН розподіляють 

між собою обов’язки за напрямками (благоустрій, земельні питання, культурно-масова 

робота тощо).  

5.3.Формою роботи правління РК ОСН є засідання. Засідання правління РК ОСН 

скликається головою правління РК ОСН або його секретарем по мірі необхідності, але не  

менше одного разу на три місяці і є правомочними при наявності більше половини його 

складу. Засідання є відкритими. Всі питання вирішуються простою більшістю голосів 

присутніх членів правління РК ОСН. 

5.4.Засідання правління РК ОСН може бути скликано позачергово, якщо є нагальна 

потреба вирішити термінові питання, важливі для громадян, які проживають на території дії 

РК ОСН. Також засідання може бути скликано за ініціативою 1/3 членів правління РК ОСН, 

якщо  керівники не скликають засідання без поважних причин. 

5.5. Для забезпечення роботи правління РК ОСН можуть утворюватись комісії, робочі 

групи, інші органи з питань благоустрою і санітарії, культурно-масової і спортивно-

оздоровчої роботи,роботи з дітьми та підлітками, з питань соціальної допомоги та інші. 

5.6.Дії правління РК ОСН можуть бути оскаржені органами місцевого  

самоврядування згідно з чинним законодавством. 

5.7.Члени КК ОСН та РК ОСН виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

 

Розділ 6. Фінансово-господарська основа діяльності КК ОСН та РК ОСН 

 

6.1.Фінансовою основою діяльності КК ОСН та РК ОСН є кошти міського бюджету, 

які виділені для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень, згідно 

затвердженої Програми підтримки та розвитку ОСН.  

6.2. Фінансовою основою діяльності КК ОСН та РК ОСН є :  

- кошти та майно, передані КК ОСН та РК ОСН Мереф’янською міською радою та її 

виконавчим комітетом; 

- залучені на добровільних засадах кошти мешканців КК ОСН та РК ОСН, 

підприємств, установ, організацій міста для виконання покладених на ОСН завдань; 

- майно, придбане КК ОСН та РК ОСН за власні кошти; 

- інші надходження, не заборонені  чинним законодавством, в тому числі інвестиційні 

і грантові проекти,  кошти згідно відповідних Програм та інш.; 

- коштів, отриманих КК ОСН та РК ОСН у результаті здавання в оренду допоміжних 

приміщень та іншого спільного майна комітетів ОСН, якщо таке мається; 

 6.3. Використання майна і фінансів проводиться згідно з діючим законодавством. 

6.4. За рішенням виконавчого комітету міської ради голови, секретарі-заступники 

районних, квартальних комітетів  можуть отримувати матеріальну допомогу чи винагороду 

за підсумками роботи в межах виділених на ці  витрати коштів місцевого бюджету та інш. 

 6.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю РК ОСН здійснює міська рада 

та її виконавчий комітет. 

 
 



                       Розділ 7. Голова та  секретар РК ОСН 

 

7.1. Голова РК ОСН - особа, яка обирається загальними зборами членів РК ОСН та 

очолює районний комітет і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні 

організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому цим Положенням. 

Голова районного комітету: 

- організовує фінансово-господарську роботу РК ОСН; 

- веде особистий прийом громадян за місце проживання; 

- координує роботу КК ОСН; 

- скликає і проводить збори членів правління РК ОСН; 

- головує на зборах РК ОСН; 

- організовує виконання рішень правління  РК ОСН, сприяє міській раді, виконавчого 

комітету в організації виконання прийнятих ними рішень; 

- представляє РК ОСН у відносинах з міською радою фізичними та юридичними 

особами та в інших випадках ; 

- є розпорядником нижчого рівня коштів, які закладені в міському бюджеті для 

здійснення наданих РК ОСН повноважень; 

- відповідає за роботу РК ОСН перед громадянами за  місцем проживання;  

- виконує доручення РК ОСН; 

- підписує документи та протоколи засідань РК ОСН; 

- має право позачергового прийому керівниками структурних підрозділів виконкому ; 

- має посвідчення  встановленого зразку, яке видається  міською радою (додаток № 3). 

7.2.У разі відсутності голови РК ОСН або неможливості виконання ним своїх 

обов’язків з інших причин його повноваження виконує секретар у повному обсязі. 

7.3. Голова  РК ОСН пропонує правлінню кандидатуру секретаря комітету, який 

обирається загальними зборами членів РК ОСН шляхом поіменного голосування. 

7.4. Секретар РК ОСН: 

- забезпечує ведення  діловодства; 

- організовує підготовку зборів РК ОСН та питань, які виносяться на них; 

- складає плани роботи правління РК ОСН з питань, що вносяться на її розгляд  ; 

- співпрацює з відділами міської ради та її виконавчим комітетом, є постійним 

представником РК ОСН в міській раді під час робочих нарад з комунальними службами 

тощо; 

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і 

фізичних осіб-підприємців та  мешканців району рішень РК ОСН, виконавчого комітету, 

міської ради; 

- виконує інші доручення голови РК ОСН; 

- контролює виконання рішень РК ОСН. 

 

Розділ 8. Власні і делеговані повноваження органу самоорганізації населення  

 

8.1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його 

утворення можуть надаватися власні повноваження:  

- представляти разом із депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону у міській 

раді та її виконавчому комітеті;  

- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України 

та органів виконавчої влади, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови;  

- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-

економічного і культурного розвитку та проектів місцевих бюджетів;  

- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт із благоустрою, 

озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, 

братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, клубів за інтересами тощо, 



охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і 

ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з 

дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт, з цією метою 

можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми 

залучення населення;  

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними 

охорони громадського порядку;  

- розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;  

- сприяти депутатам відповідних рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому 

громадян і проведенні іншої роботи;  

- інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення,  

організовувати обговорення проектів його рішень із найважливіших питань;  

- брати участь у визначенні пріоритетних проектів по розвитку інфраструктури району; 

- інші повноваження, визначені законодавчими актами України. 

Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень із дня його легалізації 

в порядку, визначеному Законом України “Про органи самоорганізації населення”.  

8.2. Повноваження, делеговані за дорученням органу самоорганізації населення 

міською радою та її виконавчим комітетом :  

- організовувати мешканців для участі у міських, районних заходах;  

- за необхідністю сприяти уточненню бази даних Державного реєстру виборців;  

- надавати інформацію до відділу військового обліку, надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення та територій; відділу реєстрації при міській раді;  

- застосовувати заходи громадського впливу на громадян, що порушують громадський 

порядок;  

- проводити інформаційну роботу щодо поводження з твердими побутовими відходами та 

сприяти укладанню угод мешканцями на вивіз побутового сміття; 

- вносити пропозиції і звертатися з клопотанням стосовно питань, що належать до відома 

органу самоорганізації населення до міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій 

міської ради, суб’єктів господарювання, що розташовані на території громади;  

- сприяти організації зборів, сходів громадян;  

- сприяти мешканцям в оформленні довідки з місця проживання, надавати побутові 

характеристики, допомагати ( на їх прохання ) депутатам міської ради у складанні актів 

обстеження житлово-побутових умов мешканців (для квартальних, вуличних комітетів);  

- сприяти здійсненню контролю за дотриманням іншими суб'єктами правил забудови міста, 

вимог щодо раціонального використання природних ресурсів;  

- інші повноваження. 

 8.3. Міська рада не може делегувати РК ОСН повноваження, віднесенні законами 

України до виключної компетенції міської ради. 

 

Розділ 9. Комунікація роботи КК ОСН, РК ОСН  та контроль за їх діяльністю 

 

9.1. Комунікація роботи КК ОСН та РК ОСН здійснюється виконавчим комітетом 

Мереф’янської міської ради.  

9.2. Виконавчий комітет  міської ради, керівники підприємств, установ та організацій 

міста зобов’язані не пізніше, ніж у місячний термін, розглянути пропозиції, зауваження, 

клопотання РК ОСН і повідомити їх про результати розгляду. 
9.3. Виконавчий комітет міської ради проводить з КК ОСН та РК ОСН наради та 

семінари, сприяє тісному зв’язку з депутатами, постійними депутатськими комісіями, 

структурними підрозділами виконавчого комітету, заохочує кращих, узагальнює та 

розповсюджує їх досвід. 

9.4. Мереф'янська міська рада та її виконавчий комітет контролюють діяльність РК 

ОСН щодо дотримання вимог чинного законодавства та цього Положення, в разі  

необхідності можуть ініціювати звіти РК ОСН або дострокове припинення повноважень КК 

ОСН, РК ОСН. 



9.5.Контроль за діяльністю РК ОСН у межах своїх повноважень здійснюють також 

загальні збори жителів за місцем проживання. 

 

Розділ 10. Строк повноважень та порядок дострокового припинення діяльності 

квартальних та районних комітетів ОСН 

 

10.1. РК ОСН «Мерефа-Центр» легалізує свою діяльність з моменту реєстрації як 

юридичної особи; 

10.2. Повноваження КК ОСН та РК ОСН можуть бути достроково припинені 

відповідно ст. 25 Закону України «Про органи самоорганізації населення» у разі: 

- невиконання рішень Мереф’янської міської ради, її виконавчого комітету - за 

рішенням міської ради, яка дала дозвіл на його створення; 

- невиконання рішень загальних зборів жителів району або невиконання своїх 

повноважень, а також саморозпуску – за рішенням загальних зборів; 

- порушення Конституції і Законів України, інших актів чинного законодавства - за 

рішенням суду. 

10.3. КК ОСН та РК ОСН припиняють свою діяльність також у разі кардинальної 

перебудови чи реорганізації районів, у межах яких вони діють, якщо така реорганізація 

пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у загальних зборах, що 

заснували цей орган; 

10.4. За рішенням загальних зборів жителів КК ОСН голова або секретар, члени 

правління РК ОСН можуть бути достроково відкликані : 

- за їх особистими заявами; 

- на вимогу більше половини складу правління; 

- за пропозицією зборів громадян; 

- у разі переобрання голів КК ОСН та РК ОСН. 

10.5. У разі переобрання органів самоорганізації населення, новий голова КК ОСН або 

секретар автоматично стає членом правління РК ОСН. 

10.6. У разі припинення діяльності КК ОСН та РК ОСН  фінансові ресурси і майно 

передаються відповідно закону: 

- майно, надане КК ОСН та РК ОСН у користування підприємствами, установами або 

громадянами, повертається його колишньому власнику; 

- фінансові ресурси та майно, що були передані КК ОСН та РК ОСН в оперативне 

управління міською радою чи виконавчим комітетом, повертається міській ради чи 

виконавчому комітету; 

- майно, що було придбано  КК ОСН та РК ОСН, передається Мереф’янській міській 

раді. 

    Розділ 11. Прикінцеві положення     

 

 11.1. Це Положення набуває чинності з моменту прийняття його загальними зборами 

РК ОСН «Мерефа-Центр». 

 11.2. Виконавчому комітету Мереф’янської міської ради здійснити друк цього 

Положення з метою забезпечення ним КК ОСН та РК ОСН в місячний термін від дня 

опублікування його на сайті Мереф'янської міської ради. 

 11.3. Всі зміни та доповнення, які виникнуть у процесі застосування Положення в 

практиці, можуть бути прийняті загальними зборами РК ОСН у визначений чинним 

законодавством термін.  



 
 


