
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють» 

від «__»_______2016 року 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 22 

березня 2011 року було прийнято рішення міської ради №188 «Про 

затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють». 25 липня 

2014 року рішенням міської ради №1435 було затверджено у новій редакції 

території, у межах яких діють органи самоорганізації населення – будинкові та 

квартальні комітети. Зараз у місті діють 34 квартальних та 16 будинкових 

комітетів. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: створення умов для участі жителів міста 

у вирішенні питань місцевого значення, задоволення соціальних, культурних, 

побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних 

послуг, враховуючи фактично створені ОСББ по місту, інформацію відділу 

архітектури та містобудування УМА та ЖКГ Знам‟янської міської ради щодо 

житлових будинків, яким присвоєні окремі адреси ( прийняті відповідні 

рішення виконавчого комітету тощо), і які не включені до меж будинкових 

комітетів у комунальному і громадському житловому фонді та фонді житлово-

будівельних кооперативів м. Знам‟янка та Переліку територій, у межах яких 

можуть діяти квартальні комітети. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: виконання вимог ст.7 Закону України «Про органи 

самоорганізації населення», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», визначення: повноважень та прав будинкових, квартальних 

комітетів; організація їх роботи та впровадження засобів стимулювання.  

4. Механізм виконання рішення:  
- визначення територій, у межах яких діють органи самоорганізації населення 

– будинкові комітети та квартальні комітети; 

- надання дозволу на подальшу дію існуючим квартальним та будинковим 

комітетам у визначених міською радою територіях. 

- створення нового квартального комітету та визначення територій, у межах 

яких діють органи самоорганізації населення – квартальні комітети 

№№33,35; 

- визнання такими, що втратили чинність рішення міської ради: від 22.03.2011 

року №188 «Про затвердження Положень про органи самоорганізації 

населення – будинкові та квартальні комітети та переліку територій, у 

межах яких вони діють», від 23.08.2012 року №696 «Про внесення змін до 

Положення про органи самоорганізації населення», від 11.12.2013 року 

№1141 «Про внесення доповнень до Положення про органи самоорганізації 

населення», від 25.07.2014 року №1435 «Про визначення у новій редакції 

територій, у межах яких діють органи самоорганізації населення – будинкові 

та квартальні комітети», від 20.03.2015 року №1667 «про внесення змін до 

Положень про органи самоорганізації населення», від 17.04.2015 року 

№1694 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25 липня 2014 року 

№1435 «Про визначення у новій редакції територій, у межах яких діють 

органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети»; 

- передбачення фінансової підтримки комунальному підприємству 

«Знам`янська житлово-експлуатаційна контора №1» для забезпечення 



компенсації надання пільг головам квартальних та будинкових комітетів, 

секретарям будинкових комітетів; 

- прийняття рішення виконавчого комітету  та  організація проведення 

загальних зборів громадян по виборах будинкових та квартальних комітетів; 

- затвердження: 

методичних рекомендацій порядку створення та здійснення легалізації органів 

самоорганізації населення м. Знам‟янка; 

 

типового Положення про органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, 

квартальні комітети, комітети мікрорайонів) м. Знам‟янка; 

 

положення про видачу довідок органами самоорганізації населення м. 

Знам‟янка; 

 

переліку довідок, які видаються органами самоорганізації населення м. 

Знам‟янка; 

ескізу печатки органів самоорганізації  населення м. Знам‟янка ; 

зразка посвідчення керівника органу самоорганізації населення м. Знам‟янка. 

 

Начальник відділу  

по обслуговуванню ради                                                 Н.Брунцвік               

   

  ПРОЕКТ 

 

__________ сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   «___»______  2016  року        №_____ 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження Положень про органи 

самоорганізації населення – будинкові 

та квартальні комітети та переліку  

територій, у межах яких вони діють 

 

 З метою створення умов для участі жителів міста у вирішенні питань місцевого 

значення, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів 

шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, керуючись ст.7 Закону України 

«Про органи самоорганізації населення», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

В  и р і ш и л а: 

 

1. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради: від 22.03.2011 року 

№188 «Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – 

будинкові та квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони 

діють», від 23.08.2012 року №696 «Про внесення змін до Положення про органи 

самоорганізації населення», від 11.12.2013 року №1141 «Про внесення доповнень 

до Положення про органи самоорганізації населення», від 25.07.2014 року №1435 

«Про визначення у новій редакції територій, у межах яких діють органи 



самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети», від 20.03.2015 

року №1667 «про внесення змін до Положень про органи самоорганізації 

населення», від 17.04.2015 року №1694 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25 липня 2014 року №1435 «Про визначення у новій редакції територій, 

у межах яких діють органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні 

комітети». 

2. Визначити території, у межах яких діють органи самоорганізації населення – 

будинкові комітети (згідно з додатком 1) та квартальні комітети (згідно з 

додатком 2). 

3. Надати дозвіл існуючим квартальним та будинковим комітетам на їх подальшу 

дію на визначених міською радою територіях та створення квартальних комітетів 

№33 та №35 на територіях, передбачених додатком 3. 

4. Затвердити: 

4.1 методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів 

самоорганізації населення м. Знам‟янка (додаток 4); 

4.2 типове Положення про органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, 

квартальні комітети, комітети мікрорайонів) м. Знам‟янка (додаток 5); 

4.3   положення про видачу довідок органами самоорганізації населення м. Знам‟янка 

(додаток 6); 

4.4  перелік довідок, які видаються органами самоорганізації населення м. Знам‟янка 

(додаток 7); 

4.5   ескіз штампу органів самоорганізації  населення м. Знам‟янка – квартального 

комітету та ескіз штампу – будинкового комітету (додаток 8); 

4.6   зразок посвідчення керівника органу самоорганізації населення м. Знам‟янка 

(додаток 9). 

5. Надати право виконавчому комітету Знам‟янської міської ради, міському голові 

на : 

- запровадження головам будинкових та квартальних комітетів щорічної 

матеріальної допомоги; 

- здійснення річної (щоквартальної) передплати газети “Знам`янські вісті” 

діючим головам та секретарям будинкових комітетів, головам квартальних 

комітетів, та ветеранам органів самоорганізації населення міста, які 

займалися громадською роботою більше 20  років. 

7.   КП «ЗЖЕК №1», у межах фінансової підтримки підприємству, забезпечити 

звільнення: 

 -  голів будинкових комітетів від сплати за послуги з утримання житлових 

будинків та прибудинкових територій, внутрішньобудинкових мереж та послуг по 

усуненню аварійних ситуацій у розмірі 50% ; 

 -  секретарів будинкових комітетів від сплати за послуги з   утримання житлових 

будинків та прибудинкових територій, внутрішньобудинкових мереж та послуг по 

усуненню аварійних ситуацій у розмірі 25%; 

  -  голів квартальних комітетів від сплати за послуги з вивезення та утилізації 

твердих побутових відходів у розмірі 100%  

8. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам‟янської міської ради (нач. Л.Лаптєва), щорічно під час формування 

бюджетних запитів, передбачити кошти на фінансову підтримку комунального 

підприємства «Знам`янська житлово-експлуатаційна контора №1» (кер. 

Е.Дегтяр). 

9. Депутатам міської ради, виконавчому комітету Знам‟янської міської ради 

сприяти в організації проведення звітно-виборчих та виборчих зборів громадян 

по виборах будинкових та квартальних комітетів.   

10. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на 

офіційному веб-сайті Знам‟янської міської ради в мережі Інтернет. 



11. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко та начальника відділу по обслуговуванню ради Знам‟янської міської 

ради Н.Брунцвік.  

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. Л.Семиніна). 

 

Міський голова                                                                  С.Філіпенко 

 

Додаток 1 

                    до рішення міської ради 

        від  «___»_____20__ року № 

 Межі 

будинкових комітетів у комунальному і громадському житловому фонді та фонді 

житлово-будівельних кооперативів м. Знам’янка 

№ буд. 

ком. 

Будинки, які закріплені за будинковим комітетом 

Привокзальна частина міста 

1 вул. Привокзальна, 2, 4, 6, 18, 20, 22, КМС-63 

2 вул. Привокзальна, 1, 3, 5, 9, 11 (ОСББ), 15, 7 (ЖБК), 13 (ЖБК), 17 (ЖБК) 

3 вул. Калініна, 104, 106, 108, 109 (ОСББ), 109а, 110, 112, 113а (ОСББ), 111 (ЖБК), 

114 

4 вул. Привокзальна, 8 (ОСББ), 10 (ОСББ), 12 (ОСББ), вул. Енергетиків, 19 

(ОСББ) , вул. Фрунзе, 122 (ОСББ), 122а, 116 (ОСББ) 

5 вул. Фрунзе, 91 (ОСББ), вул. Маяковського, 40 (ОСББ), 42, вул. Толстого, 12/36 

(ОСББ), Фрунзе, 95 (ОСББ), 97, 97а (ОСББ), 97б, 99 

6 вул. Фрунзе, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, вул. Київська, 22, 32, 24 (ОСББ), 26 (ОСББ), 

27 (ОСББ), вул. Некрасова, 1, вул. Маяковського, 38, вул. Суворова, 16 

Центральна частина міста 

7 вул. Жовтнева, 3, 5, 7, 9 (ОСББ), вул. Свердлова, 3, 5, 7, 7а, 19 

8 вул. Жовтнева, 12, 16, 18, вул. Трудова, 7, вул. Гагаріна, 9, 11, вул. Павлова, 2 

(ОСББ), вул. Чапаєва, 6/8, вул. Інтернаціональна, 10/12 (ОСББ), вул. Жовтнева, 

15 (ОСББ), 15/1, 15/2, 15/3 (ОСББ) 

9 вул. Глібко, 2, 6, 28, 32 (ЖБК), вул. Матросова, 27, 29, вул. Гагаріна, 8 (ОСББ), 12 

(ЖБК), вул. Жовтнева, 20, 22 

10 вул. Матросова, 28, вул. Жовтнева, 31, 33, вул. Луначарського, 34 

11 вул. Жовтнева, 39, 43, 45, 47, вул. Пролетарська, 55, 57, 59, вул. Радянська, 39, 44, 

46, 48 

12 вул. Жовтнева, 49, 51, 53, вул. Дмитрівська, 29, 31, 33, вул. Чайковського, 18, 26, 

28, 30 (ОСББ), 32, 34 

13 вул. Чайковського, 17, 19, вул. Мусоргського, 29, вул. Дмитрівська, 35, 39, 41 

(ОСББ), вул.Радянська, 50 (ЖБК) 

14 вул. Партизанська, 11, вул. Мусоргського, 1, вул. Гагаріна, 28, 29 (ОСББ) 

15 вул. Скирди, 14, 18, 20 (ОСББ) 

Південна частина міста 

16 вул. Примакова, 66 (ОСББ), 64 (ОСББ), вул. Комарова, 57, пров. І Парковий, 12, 

пров.Ульянівський, 13, провулок Транспортний, 4а (кв. 1-16), 6а (кв. 1-16). 

 

 

Секретар міської ради Н.Клименко 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                                          до рішення міської ради 

від  «____»_________ 20__ року  

№ 

                                       

Перелік територій,  

у межах яких можуть діяти квартальні комітети 

 

№ 

кварталу 

Вулиці, які закріплені за квартальним комітетом 

1 вулиці Павлова, 1-15; буд.19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по вул. Партизанській; 

Інтернаціональна, 2/4, 4; Жовтнева,1, 1-Г;  Свердлова, 15,23 (ОСББ); провулки 

Павлова, 1 (В, А, Г, Д., Є), 2-14; Луначарського, 3; Свердлова, 11 (1-2-3), 11 (1-

2), 9 (1-2), 15 (1-2); проспект ВЛКСМ, 1, 6, 7, 10; Лісний масив; вул. 295 км, 

298 км, 299 км, Сенно-пункт,1,2 

2 вулиці Володарського, 1-97; Матросова, 4-79; Глібка, 29-62, Глібка,44 (ОСББ); 

Гагаріна, 20-32; 2-поверхові будинки №3 і №5 по вул. Чайковського 

3 вулиці Пролетарська, 1-77; Радянська, 1-70; 30 років ВЛКСМ, 1-34; Шевченка, 

15-23 

4 вулиці Лебедя, 1-47; Кримська, 1-50; Дмитрівська, 1-29, 30-74; Кірова, 1-17; 

Свердлова, 28,30,69,71; Шевченка, 32;  Луначарського, 47, 49 

5 вулиці Ціолковського, 1-35; Декабристів, 1-31; Глінки, 3-33;  Глінки, 18 

(ОСББ)Мусоргського, 13-54; Коцюбинського, 2-16; буд. 1-9, 2-36 по вул. 

Партизанській; Пролетарська, 62, 64, 67, 69/1, 69/2, 73, 75, 77/1, 77/2; Скирди, 

1-5; провулки Локомотивний, 1-16; Глинки, 3-6, 9; Декабристів, 2-5;  

6 вулиці Чехова, 1-30; Щорса, 1-27; Лазо, 1-21; Пархоменка, 1-17; Котовського, 

1-12; Коцюбинського, 42, 44, 46; Скирди, 9, 12-а, 33, 35, 37, 39 

7 вулиці Дружби, 1-97а, 2-108; Калініна, 1-107, 2-102; Свердлова, 115-173; 

Дзержинського, 3/1, 3/2, 7; провулки Халтуріна, 9,10; Желябова, 5,6,7,10,13,15; 

І Поперечний, 8,10,16; ІІ Поперечний, 5,6,8,11,11/1,16; 

8 вулиці Куйбишева, 1-106; Леваневського, 1-113, 2-74; Дзержинського, 15, 21;  

провулки Халтуріна, 12, 12а, 13, 19, 21; Желябова, 13, 15а, 16, 21, 22, 24;  І 

Поперечний, 15, 16, 21, 21а, 22, 25, 25а; ІІ Поперечний, 18, 19, 23, 24, 25, 27; 

9 вулиці Будьонного, 1-169; Фрунзе, 1-104; провулки Желябова, 23-52; 

Халтуріна, 22-47; Спортивний, 3-10; Тупий, 3-13; І-й Поперечний, 25-51; 

Гвардійський, 1-31 

10 вулиці Ворошилова, 1-188; Єсеніна, 1-61; Чайковського, 29-158; 

Червоноармійська, 1-74, 77 - ОСББ (16 квартир); Дзержинського, 18, 20, 24, 

47, 53, 32 -ОСББ (24 квартири); провулки Суворова, 15, 16;  Чайковського, 7, 

9,17-б 

11 вулиці Маяковського, 1-81; Київська, 1-20; Трояндова, 1-24; Тіниста, 1а-52; 

Каштанова, 5-22; Енергетиків, 4-20; Гулака Артемовського; провулки 

Дзержинського, 8-39; Некрасова, 3-5; Лермонтова, 3-6; Добролюбова, 5-8; 

Кутузова, 3-6; Щербакова, 3-6; Чернишевського, 3-6; Толстого, 4-6,12-а; 

Суворова, 3-6; ІІ Поперечний, 37-42; вул. 305 км, 306 км, 312 км, 314 км 

12 вулиці Ульянівська, 1-141, Осадчого (Транспортна), 1-95, 8,10,14,16,18; 

Осадчого,6 та 8 (ОСББ); провулки Кіровоградський, 1,7,10; Транспортний, 

3,5,11,12а,14; Ульянівський, 3,5,8,9,10; І-й Парковий, 7; ІІ-й Парковий, 1а, 4, 

4а;  

13 вулиці Примакова, 1-43, 2-40; 8 Березня  2-30, 1-29; Комарова, 2-54, 1-29; 

провулки Прохідний, 9; ІІ-й Парковий, 7; Назарова, 8,11,13а,14,20,20а;  

Кіровоградський, 9,11,12,14,17,18,19,20,21,23,26,30;  вулиця Залізнична, 2-26; 

Залізнична,5 (ОСББ) 



14 вулиці Примакова, 45-109, 42-98; 8 Березня, 31-113, 34-94; Комарова, 31-81, 56-

122, провулки Ульянівський, 17,19,23; І-й Парковий, 8,8а,19; ІІ-й Парковий, 

14,14а,18, 24,26; Транспортний, 6,8,10,12,12а,13,14/1,14/2,17,25,27; Лісний, 1 

15 вулиці Шмідта, 2-56; Назарова, 1-94;  

провулки Кіровоградський, 32; Назарова, 21,27,29,37,39,41; Ульянівський, 

25,28,32;  І-й Парковий, 18,23,26,29; ІІ-й Парковий, 23,25,29,36,42,44 

16 вулиці 8 Робітничих (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Тельмана, Кіровоградська, Тельмана, 

6 (ОСББ) 

17 вулиці Пушкіна, 1-41; Гоголя, 3-45; Перемоги, 1-33 

18 вулиці Московська, 1-61; Островського, 1-54а; провулок Квітковий, 1 

19 вулиця Південна, 1-101 

20 вулиці Челюскіна, 1-45; Набережна, 1-41 

21 вулиці Карла Маркса, 1-87; Селянська, 2-44, 3-83; провулок Шкільний, 2-7 

22 вулиця Леніна, 2-96, в т.ч. Леніна, 30 (ОСББ) 

23 вулиці Петровського, 9-63, 8-100; Дачна, 1-57 та 2-76а; Вокзальна, 4-66; 

провулки Петровського, 4-10а; Садовий, 3-21; Польовий, 3, 4 

24 вулиці Петровського, 59-117 та 102-146; 148 (ОСББ); Дачна, 61-107 та 78-128; 

Вокзальна, 72-116; 

провулки Польовий, 4,8,12; Макаренко, 16; Жуковського, 3,5,11,12 

25 вулиці Польова, 1-90; Жуковського, 1-25; провулки Будівельників, 

1,3,4,4а,6,7,8,9,10;  Польовий, 13,14,12; Жуковського, 13; Макаренка, 1 

26 вулиці І Підлісна, 1-20; Філоненка, 3-28; Ломоносова, 1-12;  Дніпровська, 2-33 

27 вулиці Рози Люксембург, 1-59; Героїв Сталінграда, 1-12 

28 вулиці Бабушкіна, 1-53а; Горького, 1-52/7; провулок Гоголя, 3, 16 

29 вулиці Осипенка, 1-99; Чкалова, 1-85; провулки Заводський; Гоголя, 16-24 

30 вулиці Харківська, 1-108; Галочкіна, 2-80 та 3-11; Нижньонабережна, 3, 4, 5, 

5а, 6 

31 вулиці Миру, 1а-121 та 2-62; Богдана Хмельницького, 3-33; провулок Миру, 4-

40 

32 вулиці Ватутіна, 1-71 та 2-44; Черняховського, 1-67 та 2-74 

34 вулиці 70 років Жовтня, 1-71, 33 (ОСББ); Гладуна, 1-61; 37 (ОСББ); Північна, 

1-72; Незалежності, 6,11,17,29,31,48,57,68; Урожайна,  

3,7,8,10,17,26,28,30,32,33,36,37,40,44,49,58;  Новоселів, 3,5,13,15,20,27; 

Проліскова, 4;  Прохорова, 15,40,52,53; 70 років Жовтня, 33 (ОСББ); 37 (ОСББ) 

 

Секретар міської ради Н.Клименко 

Додаток 3 

 

Перелік територій, у межах яких можуть діяти органи самоорганізації населення 

– квартальні комітети №33 та №3 

 

33 вулиці Крупської, 2-118 та 1-105; Енгельса, 3-98 та 15-63, 52 (ОСББ); 

35 Рози Люксембург, 56/1,56/2, 58-80, 71-93;  

вул. Г.Сталінграду, 6а (ОСББ), Херсонська, 4-20 та 3-27; Лесі Українки, 

19,23,29,31,33,34,35,37,45,50,52,54,64; Тополина, 19, 23-35, 43, 32, 40, 46; 

Яблунева, 21, 24, 26, 27, 34; Осіння, 2-40 та 1-27; Березова, 13; Кленова, 6, 8; 

Весняна, 7, 9; Сонячна, 8,18, 19, 22; Франка, 7,9,11,17а; провулки 

Р.Люксембург, 4-30 та 3-27; Крупської, 3,4,5,6; Енгельса, 2-18 та 3-23, 

 

 

 

Секретар міської ради Н.Клименко 



 

Додаток 4 

до рішення Зам‟янської міської ради 

від 19.02.2016 № ____ 

Методичні рекомендації 

 порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення 

м. Знам’янка  

Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації 

органів самоорганізації населення м.Знам‟янка (далі – Методичні рекомендації) 

визначають основні умови, які необхідно виконати для створення та легалізації органів 

самоорганізації населення. Методичні рекомендації розроблені відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актів.  

          1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення 

Рішення про створення органів самоорганізації населення приймається зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання. 

Збори (конференція) жителів за місцем проживання вважаються такими, що 

відбулись, за умови дотримання таких вимог: 

1.1. Якщо в зборах (конференції) брало участь (було представлено)  не менше 

половини жителів відповідної території, які мають право голосу. 

1.2. Якщо проведення зборів (конференції) відповідно до пункту 1.1 пов‟язане 

з певними організаційними складнощами, тоді конференція жителів за місцем 

проживання проводиться згідно з нормами: 

1.2.1. При створенні квартального комітету - 1 представник від 25 жителів 

вулиці, яка буде входити в межі дії квартального комітету. 

1.2.2. При створенні будинкового комітету - 1 представник від 10 жителів. 

1.3. У роботі зборів (конференції) мають право брати участь жителі, які 

постійно проживають на відповідній території і досягли 18-річного віку. 

1.4. На зборах (конференції) затверджується порядок денний, обирається 

голова, секретар зборів, ведеться протокол зборів, до протоколу додається список 

учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати 

народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси та підпису учасника зборів 

(конференції). 

1.5. Збори (конференція) обирають ініціативну групу, члени якої будуть 

представляти інтереси жителів у Знам‟янській міській раді. 

1.6. Після проведення зборів (конференції) ініціативна група подає до 

Знам‟янської міської ради: 

1.6.1. Заяву про створення органу самоорганізації населення із зазначенням 

основних напрямків діяльності створюваного органу самоорганізації населення. 

1.6.2. Протокол зборів (конференції) жителів про ініціювання створення органу 

самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного 

органу самоорганізації населення. 

1.6.3. 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. 



2. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

2.1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає Знам‟янська 

міська рада. 

2.2. Питання про створення органу самоорганізації населення, винесене на 

розгляд Знам‟янської міської ради, розглядається на найближчому засіданні міської 

ради за участю членів ініціативної групи. 

2.3. У рішенні Знам‟янської  міської ради визначається назва, основні напрями 

діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти 

орган самоорганізації населення, та визначається термін повноваження органу 

самоорганізації населення (як правило, на строк повноважень Знам‟янської міської 

ради). 

2.4. Знам‟янська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення 

органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації 

населення було здійснено з порушенням вимог розділу 1. 

3. Порядок обрання органу самоорганізації населення 

3.1. Після надання Знам‟янською міською радою дозволу на створення органу 

самоорганізації населення ініціативна група в присутності представників Знам‟янської  

міської ради проводить збори (конференцію) жителів за місцем проживання, на яких 

визначають загальний склад та обирають орган самоорганізації населення, 

затверджують Положення про орган самоорганізації населення. 

3.2. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, секретаря 

та інших членів шляхом голосування. Обраними до складу органу самоорганізації 

населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів 

(конференції) жителів за місцем проживання. 

3.3. Рішення зборів (конференції) оформляється у вигляді протоколу. 

 

4. Легалізація органу самоорганізації населення 

 

4.1. Органи самоорганізації населення починають свою роботу після легалізації. 

Легалізація здійснюється шляхом повідомлення про заснування. 

4.2. Для легалізації органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про 

заснування голова органу самоорганізації населення, який обраний зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання, подає на ім‟я Знам‟янського  міського 

голови: 

4.2.1. Заяву про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом 

повідомлення про заснування. 

4.2.2. Копію рішення Знам‟янської міської ради про надання дозволу на 

створення органу самоорганізації населення. 

4.2.3. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про 

легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування. 

4.3.4. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про 

легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування. 

4.3. При легалізації органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про 

заснування протокол зборів (конференції) та список учасників оформляються в одному 



екземплярі. За результатами розгляду документів надається повідомлення у формі 

листа про легалізацію органу самоорганізації населення та присвоюється відповідний 

обліковий номер. 

4.4. В разі недотримання вимог щодо легалізації органу самоорганізації 

населення видається лист – відмова.   

4.5. Для продовження повноважень органу самоорганізації населення та про 

вибори його персонального складу надаються такі документи:  

4.5.1. Заява про продовження повноважень органу самоорганізації населення. 

4.5.2. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про 

продовження повноважень органу самоорганізації населення. 

4.5.3. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про 

продовження повноважень органу самоорганізації населення. 

 

Секретар міської ради Н.Клименко 
 

Додаток 5 
до рішення Знам‟янської міської ради 

від 19.02.2016 № _ 

Типове положення про органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, 

квартальні комітети, комітети мікрорайонів) м. Знам’янка  

1.Загальні положення 

 

1.1.  Комітети органу самоорганізації населення м.Знам‟янка (надалі -  Комітет) 

створений за територіальною ознакою жителями, які на законних підставах 

проживають на відповідній території відповідно до Закону України “Про органи 

самоорганізації населення”, на підставі дозволу Знам‟янської міської ради. 

1.2. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи 

самоорганізації населення”, інших законів та підзаконних актів уряду України, 

рішень Знам‟янської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського 

голови, свого Положення та інших нормативно-правових актів. 

1.3. У своїй діяльності Комітет підзвітний та підконтрольний Знам‟янській 

міській раді та зборам жителів, які його обрали. 

1.4. Юридична адреса комітету ( у разі реєстрації квартального комітету, як 

юридичної особи): 2740__ м. Знам‟янка, вул._________________.  

1.5. Комітет є неприбутковою організацією. 

1.6. Комітет має печатку (штамп) із назвою Комітету.    

 

2. Основні завдання та напрямки діяльності 

 

2.1. Основними завданнями Комітету є: 

 

2.1.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого 

значення у межах Конституції і законів України. 

2.1.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів 

шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. 

2.1.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 

території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм. 

2.2. Відповідно до покладених на Комітет завдань основними повноваженнями 

є: 



2.2.1. Представляти разом з депутатами Знам‟янської міської ради інтереси 

жителів вулиці (будинку, кварталу, мікрорайону) у Знам‟янській міській раді та її 

виконавчих органах. 

2.2.2. Сприяти додержанню Конституції, законів України, інших нормативних 

актів та реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень 

Знам‟янської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень 

Знам‟янського міського голови. 

2.2.3. Організовувати на добровільних засадах участь мешканців у заходах щодо 

охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, 

озеленення та утримання в належному стані прибудинкових територій, обладнанні 

дитячих і спортивних майданчиків. 

2.2.4. Організовувати на добровільних засадах участь мешканців будинків, 

вулиць, кварталів у здійсненні заходів з ліквідації стихійного лиха, з будівництва та 

ремонту комунальних мереж, об‟єктів загального користування із дотриманням 

встановленого законодавством порядку проведення таких робіт. 

2.2.5. Здійснювати контроль за якістю надання мешканцям будинків на 

території діяльності органу самоорганізації населення житлово-комунальних послуг 

та за  якістю проведення у житлових будинках та на території діяльності Комітету 

ремонтних робіт. 

2.2.6. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім‟ям 

загиблих військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім‟ям, самотнім 

громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити 

пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування. 

2.2.7. Брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням 

пожежної безпеки, надавати допомогу органам пожежного нагляду у здійсненні 

протипожежних заходів. 

2.2.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у 

забезпеченні ними охорони громадського порядку. 

2.2.9. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян. 

2.2.10. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають 

у межах території діяльності органу самоорганізації населення. 

2.2.11. Сприяти депутатам Знам‟янської міської ради в організації їх зустрічей з 

виборцями, прийому громадян та проведенні іншої роботи у виборчих округах. 

2.2.12. Інформувати мешканців про діяльність органу самоорганізації населення, 

організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань. 

2.2.13. Надавати підприємствам комунального господарства допомогу у 

здійсненні заходів, що направлені на зниження витрат та економію енергоносіїв, 

проводити роботу щодо оснащення квартир мешканців приладами обліку енергоносіїв 

та контролювати своєчасність оплати отриманих житлово-комунальних послуг. 

 

3. Правовий статус Комітету 

 

3.1. Члени Комітету виконують обов'язки на громадських засадах. 

3.2. Комітет обирається на строк повноважень Знам‟янської міської ради. 

3.3. Діяльність Комітету припиняється відповідно до Закону України “Про органи 

самоорганізації населення”. 

3.4. Повноваження Комітету можуть бути достроково припинені у разі: 

3.4.1. Невиконання рішень Знам‟янської міської ради, її виконавчого комітету - за 

рішенням Знам‟янської міської ради, яка дала дозвіл на його створення. 

3.4.2. Невиконання рішень зборів (конференції представників) жителів за місцем 

проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням 

зборів (конференції) жителів за місцем проживання. 



3.4.3. Порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за 

рішенням суду. 

3.5. Комітет забезпечує виконання завдань, покладених на нього у межах, 

визначених напрямків діяльності. 

3.6. Комітет має право представляти інтереси жителів у Знам‟янській міській раді 

та її виконавчих органах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм 

власності. 

 

4. Керівництво комітету 

 

4.1. Голова, секретар та члени Комітету здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах. 

4.2. Голова Комітету - особа, яка обирається жителями за місцем проживання, 

очолює Комітет та наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-

розпорядчих функцій в порядку, передбаченому цим Положенням. 

4.3. Голова Комітету: 

4.3.1. Планує та організовує роботу Комітету. 

4.3.2. Скликає і проводить засідання Комітету. 

4.3.3. Контролює виконання рішень Комітету. 

4.3.4. Представляє Комітет у відносинах з фізичними та юридичними особами. 

4.3.5. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством. 

4.4. Секретар Комітету: 

 

4.4.1. Організовує підготовку засідання Комітету та питань, що виносяться на 

його розгляд. 

4.4.2. Забезпечує ведення діловодства Комітету, веде протоколи його засідань. 

4.4.3. Забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб рішень Комітету. 

4.4.5. Контролює виконання рішень Комітету. 

4.4.6. Виконує інші обов„язки, передбачені Положенням та чинним 

законодавством. 

 

4.5. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконання ним своїх 

посадових обов„язків його повноваження виконує секретар Комітету. 

 

5. Гарантії діяльності Комітету 

5.1. Знам‟янської міська рада сприяє здійсненню Комітетом своїх повноважень і 

координує його діяльність. 

5.2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права 

втручатися в діяльність Комітету, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

5.3. Керівництво Комітету має право брати участь у засіданнях Знам‟янської 

міської ради та її виконавчого комітету при розгляді питань, ініційованих Комітетом, з 

правом дорадчого голосу, а також під час розгляду електронної петиції чи іншого 

питання, що стосується мешканців Комітету. 

 

6. Відповідальність Комітету за порушення законодавства 

6.1. Рішення, дії або бездіяльність Комітету та її членів можуть бути оскаржені до 

Знам‟янської міської ради або до суду. 

6.2. Прийняття Комітетом рішень, що суперечать Конституції і законам України, 

положенню про Комітет, рішенням Знам‟янської міської ради, її виконавчого комітету 

може бути підставою для припинення діяльності Комітету або позбавлення його 

повноважень. 



6.3. Особи, винні в порушенні законодавства про органи самоорганізації 

населення, несуть відповідальність згідно з законом. 

 

 

    Секретар міської ради                      Н.Клименко 
 

Додаток 6 
до рішення Знам‟янської міської ради 

від 19.02.2016 № ____ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про видачу довідок 

органами самоорганізації населення м.Знам’янка 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення вводиться в дію з метою впорядкування та спрощення видачі 

довідок органами самоорганізації населення. 

1.2. Нормативною базою для розробки цього Положення є Закони України: 

- «Про місцеве самоврядування в Україні». 

- «Про органи самоорганізації населення»; 

- «Про охорону дитинства»; 

- «Про пенсійне забезпечення»; 

- «Про загальнообов‟язкове державне пенсійне страхування»; 

- «Про державну допомогу сім‟ям з дітьми»;  

- «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‟ям»;  

- «Про психіатричну допомогу»; 

- «Про соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; 

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та 

їх соціальний захист»; 

- «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»; 

- «Про пожежну безпеку» тощо. 

 

2. Порядок видачі та засвідчення довідок  

 

2.1. Головами будинкових та квартальних комітетів (надалі - Комітет) або їх 

заступниками видаються довідки, лише громадянам, які зареєстровані або постійно 

проживають на території комітету, згідно з переліком, затвердженим додатком 7 

рішення Знам‟янської міської ради від 19.02.2016р. № _______ «Про затвердження 

Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети та 

переліку територій, у межах яких вони діють». 

2.2. Довідка підписується головою Комітету, а за його відсутності - заступником 

голови або секретарем Комітету.  

2.3  На довідці обов‟язково ставиться дата видачі довідки та засвідчується печаткою 

Комітету, а також посадовою особою апарату управління Знам‟янської міської ради, 

яка наділена відповідним правом. У разі, якщо Комітет зареєстрований як юридична 

особа та має свою гербову печатку, довідка скріплюється відповідною гербовою 

печаткою. 

2.4.  Дані про особу, яка отримує засвідчену довідку, заносяться до журналу реєстрації 

довідок на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує 

особу. Журнал реєстрації довідок зберігається у голови Комітету 5 років. 

2.5.  Засвідчена довідка видається громадянину під розпис у журналі реєстрації довідок 

із зазначенням дати отримання довідки. 



У разі неможливості надати довідку, що засвідчує певний факт, за 

підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється у визначеному 

законодавством порядку. 

2.6. У випадках складання повноважень керівником Комітету, в період до обрання 

нового, довідки видаються заступником керівника Комітету. 

2.7. Довідки видаються та засвідчуються безкоштовно.  

2.8. Голови Комітетів, або їх заступники не мають права видавати довідки іншого 

змісту, ніж ті, що затверджені рішенням Знам‟янської міської ради від 19.02.2016р. № 

______ «Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – 

будинкові та квартальні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють». 

2.9. У разі зміни законодавства до переліку довідок можуть вноситись зміни з 

посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.  

 

Секретар міської ради                      Н.Клименко   

 
Додаток 7 

до рішення Знам‟янської міської ради 

від 19.02.2016 № ____ 

  

 ПЕРЕЛІК  

довідок, які видаються  

органами самоорганізації населення м. Знам’янка 

1. Довідка про склад сім‟ї. 

2. Довідка про фактичне проживання особи. 

3. Довідка про фактичне проживання особи та догляд за престарілим або 

інвалідом. 

4. Довідка про наявність пічного опалення на твердому паливі та газобалонної 

установки. 

5.  Довідка про фактичне проживання особи спільно з особами, які мають з нею 

родинний зв'язок та яка зареєстрована за іншою адресою. 

6. Довідка про здійснення особою поховання померлого за власний рахунок. 

7. Довідка про фактичне проживання померлої особи до дня смерті за визначеною 

адресою. 

8. Довідка про фактичне проживання особи на день смерті.  

9. Довідка про фактичне проживання та знаходження на утриманні чоловіка 

(дружини), який (яка) мешкав (мешкала) за визначеною адресою до дня смерті. 

10.  Довідка про наявність та використання земельної ділянки та вирощеної на ній 

продукції. 

11.  Довідка про наявність худоби, бджолосімей, птиці тощо чи відсутність 

підсобного господарства. 

12.  Довідка про фактичне проживання особи, яка не працює. 

13.  Довідка – характеристика. 

14.  Довідка про те, що особа фактично не працювала і не працює на даний час. 

 

Секретар міської ради                                                           Н.Клименко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 8 

до рішення Знам‟янської міської ради 

        19.02.2016   № ____ 

Ескіз штампа органів самоорганізації населення м. Знам’янка 

 

м. Знам‟янка 

 

Квартальний комітет № 

 

   
 

 

 

м. Знам‟янка  

 

Будинковий комітет № 

 

 
 
 
 

Опис: штамп являє собою прямокутник розміром  3,0 х 5,0 см на якому зазначено 
напис - м. Знам‟янка, квартальний комітет №__ або м. Знам‟янка, будинковий комітет 
№_____. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток 9 

до рішення Знам‟янської міської ради 

від 19.02.2016   № ______ 

Зразок посвідчення  керівника органу самоорганізації населення м. 

Знам’янка 

1. Лицевий бік обкладинки посвідчення 

  

 

 
 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 

 

 

 

2. Лівий внутрішній бік посвідчення 

 

  

                  м. Знам‟янка 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №________   

 

              Видане _______________________ 

         дата 

Дійсне до _____________________ 

         дата 

 

3. Правий внутрішній бік посвідчення 

___________________________________  

___________________________________  

(прізвище, імя, по батькові)  

_____________________________________

______  

_____________________________________

_____ 

(назва комітету) 

Секретар Знам’янської  

міської ради              ____________________________ 

  М.  П.             (підпис, прізвище,ініціали)                                       

                                

місце для 

фотокартк

и 

 

 

 



ОПИС 

 посвідчення керівника органу самоорганізації населення м. 

Знам’янка 

 

 

 1. На ліцьовому боці обкладинки посвідчення керівника органу самоорганізації 

населення м. Знам‟янка розміщений  малий державний Герб України на синьому 

кольорі та напис «Посвідчення». 

У випадку, якщо рада не виготовляє посвідчення , посвідчення керівника органу 

самоорганізації населення м. Знам‟янка виготовляється з врахуванням вимог п.2-9 

Додатку 9 даного рішення. 

2. Посвідчення керівника органу самоорганізації населення м. Знам‟янка – 

прямокутник розміром 9,5 см на 6 см, по обидва боки якого розміщується інформація 

про керівника органу самоорганізації населення м. Знам‟янка, номер та дату видачі;  

3. На лівому внутрішньому боці посвідчення розміщено текст: 

 

м. Знам‟янка 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №___ 

                Видане _______________________ 

         дата 

Дійсне до _____________________ 

дата 

 4. На правому внутрішньому боці посвідчення розміщується фотографія 

керівника органу самоорганізації населення м. Знам‟янка. 

5.  У двох  рядках текст із зазначенням прізвища, ім‟я, по-батькові керівника 

органу самоорганізації населення м. Знам‟янка та зазначення назви комітету. 

6. Номер посвідчення керівника органу самоорганізації населення м. Знам‟янка 

складається з номеру комітету.  

7. У лівій нижній частині правого внутрішнього боку посвідчення під 

фотографією вміщено напис «Секретар Знам‟янської міської ради», праворуч від якого 

відведено місце для підпису із зазначенням прізвища, ім‟я, по-батькові. 

8. Підпис секретаря міської ради, фотографія керівника органу самоорганізації 

населення м. Знам‟янка скріплюються  печаткою міської ради «Для документів».  

 

 

Секретар міської ради                            Н.Клименко 


