
Можливості залучення і взаємодії

• Інформування  про  заходи  та  події,  що
відбуваються на території громади

• Проведення опитувань громадської думки

• Забезпечення  зворотного  зв’язку,  донесення
скарг, пропозицій, клопотань до голови громади,
депутатів,  виконавчого комітету,  керівництва КУ,
КЗ, КП

• Співпраця  зі  старостами  при  виконанні  їхніх
повноважень

• Сприяння  в  організації  зустрічей,  проведенні
особистих прийомів, громадських обговорень, ін.

• Організація  “суботників”  та  інших  заходів  з
прибирання і благоустрою

• Допомога у поводженні з побутовими відходами,
впровадженні роздільного збирання сміття

• Залучення  мешканців  до  участі  у  конкурсах,
проектах,  масових  розважальних,  спортивних,
ігрових, просвітницьких та інших заходах 

• Співпраця із соціально-відповідальним бізнесом,
залучення  додаткових  ресурсів  на  соціальні
заходи

• Ініціювання  та  координація  питань  щодо
розробки  і  подання  проектів  на  громадський
бюджет, сприяння їх реалізації, оцінка результатів

• Виявлення  і  популяризація  культурно-історичної
спадщини, місцевих рекреаційних ресурсів

• Допомога  в  організації  змістовного  дозвілля
(сімейного,  дитячого,  молодіжного,  осіб
поважного віку)

• Допомога  в  організації  побуту  соціально-
вразливих категорій

• Сприяння волонтерським ініціативам та інше

Гарантії діяльності органу самоорганізації 
населення (Стаття 27 Закону)

1.  Органи   місцевого    самоврядування    сприяють
здійсненню органами самоорганізації населення їхніх
повноважень і координують їх діяльність.

2.  Органи  виконавчої  влади,  органи  місцевого
самоврядування та їх посадові особи не мають права
втручатися  в  діяльність  органу  самоорганізації
населення, крім випадків, передбачених законом.
 
3.  Члени  органу  самоорганізації  населення  мають
право брати участь у засіданнях відповідних місцевих
рад  та  їх  виконавчих  органів,  що  стосуються  їх
діяльності,  а також при розгляді питань, ініційованих
органом  самоорганізації  населення,  з  правом
дорадчого голосу.
 

Відповідальність ОСН та його посадових 
осіб за порушення законодавства 

1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації
населення  та  їх  членів  можуть  бути  оскаржені  до
відповідної ради або до суду.

2.  Прийняття  органом  самоорганізації  населення
рішень,  що суперечать Конституції і  законам  України,
актам  законодавства, Положенню  про  цей  орган та
іншим  рішенням  ради,  її  виконавчого  органу,
розпорядженням  сільського,  селищного,  міського
голови, голови  районної  у  місті  (у  разі  її створення)
ради, а також рішенням  зборів  (конференції)  жителів
за місцем проживання, місцевого  референдуму, може
бути  підставою  для  припинення  діяльності  органу
самоорганізації  населення  або  позбавлення  його
повноважень.

Розвиваємо нашу громаду разом!
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Гласність і підзвітність (стаття 18 Закону)

1.  ОСН  інформує  населення  про  своє  місце-
знаходження,  час  роботи  і  прийом  громадян.
2. ОСН не рідше одного разу на рік звітує про свою
діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем
проживання.  
3.  Громадяни,  які  проживають  на  території  дії  ОСН,
мають право знайомитися з його рішеннями, а також
отримувати засвідчені секретарем цього органу копії
рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

Форми та періодичність роботи ОСН

Формою  роботи  ОСН  є  засідання,  які  скликаються
його  керівником  або  заступником  керівника  в  міру
необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
Порядок  позачергового  скликання  засідання  ОСН
визначається Положенням.
Засідання  ОСН  є  правомочним,  якщо  в  ньому  бере
участь більше половини його загального складу.
Для  забезпечення  поточної  роботи  ОСН  може
утворювати  комісії,  робочі  групи,  інші  свої  органи  в
порядку, визначеному Положенням про цей орган. 

Рішення ОСН 

З питань,  віднесених до його повноважень, ОСН може
приймати  рішення  організаційно-розпорядчого
характеру.
Рішення  ОСН вважається  прийнятим,  якщо за  нього
проголосувало  більше  половини  загального  складу
цього органу.
Рішення  ОСН,  що  не  відповідають  чинному
законодавству або прийняті з питань, не віднесених до
його повноважень, зупиняються відповідною радою з
одночасним  зверненням  до  суду  про  скасування
такого рішення. 

Повноваження керівника ОСН 
(Стаття 22 Закону)

1.  Керівник  ОСН  —  особа,  яка  обирається  зборами
(конференцією)  жителів  за  місцем  проживання  та
очолює  орган  самоорганізації  населення  і  наділена
відповідними  повноваженнями  у  здійсненні
організаційно-розпорядчих  функцій  в  порядку,
передбаченому Положенням про цей орган.

2.  Керівник  органу  самоорганізації  населення:  
1) організовує роботу цього органу;
2) скликає і проводить його засідання;
3) організовує  виконання рішень ОСН;
4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші
документи органу самоорганізації населення;
5)  представляє    цей    орган    у   відносинах   з
фізичними  і юридичними особами;
6)  виконує  доручення  органу  самоорганізації
населення;
7) здійснює  інші  повноваження,  визначені  цим  та
іншими  законами  України,  а  також  прийнятим
відповідно до них Положенням.

3. У разі  відсутності керівника  ОСН або неможливості
виконання ним своїх обов'язків з  інших причин  його
повноваження  виконує  заступник  або  секретар  в
порядку і межах, передбачених Положенням.

Секретар ОСН (Стаття 23 Закону): 

1) організовує  підготовку  засідання  ОСН та питань, 
що виносяться на його розгляд; 
2) забезпечує ведення діловодства; 
3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних 
підприємств, установ та організацій і фізичних осіб 
рішень органу самоорганізації населення; 
4) контролює  виконання рішень ОСН; 
5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.

Виконує повноваження керівника за його відсутності.

Очікувані результати діяльності
ОСН на території громади

1. Підвищення згуртованості громади.

2. Виявлення  активних,  небайдужих,
талановитих  людей,  залучення  їх  до
громадського  життя,  волонтерської  роботи,
сприяння у самореалізації.

3. Краще  розуміння  керівництвом  громади
специфічних  місцевих  проблем  та
прискорення їх вирішення.

4. Підвищення ефективності  роботи на місцях
старост та інших посадових осіб ОМС.

5. Покращення комунальних та муніципальних
послуг  завдяки  постійному  контролю  за
якістю їх надання.

6. Зменшення  непродуктивних  витрат  на
ліквідацію  стихійних  сміттєзвалищ,
наслідків вандалізму, інших правопорушень.

7. Залучення  додаткових  ресурсів,  їх
цілеспрямоване  використання  для
задоволення потреб мешканців.

8. Покращення  комунікацій  та  взаємодії  між
центром громади і віддаленими населеними
пунктами.

9. Підвищення  уваги  до  осіб  похилого  віку,
людей  з  інвалідністю,  інших  вразливих
категорій.
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