
Хто може обирати та бути обраним до 
складу вуличного, квартального, сіль-
ського комітету, комітету мікрорайону

Обирати та бути обраними до органу самоорганізації
населення  в  порядку,  визначеному  цим  Законом,
можуть жителі, які на законних підставах проживають
на відповідній території (стаття 6 Закону про ОСН)

Комітет  створюється  за  рішенням  місцевих
жителів, які мають право голосу.
Організує створення ОСН ініціативна група.

Ініціатива створення ОСН

З ініціативою про створення ОСН можуть звернутися
збори (конференція)  жителів  за  місцем  проживання,
якщо  в  них  брало  участь  (було  представлено)   не
менше  половини  жителів  відповідної  території,  які
мають право голосу.

На  зборах  (конференції)  жителів  обирається
ініціативна  група,  члени  якої  будуть  представляти
інтереси учасників зборів  (конференції) у відповідній
місцевій раді. 

Рішення зборів (конференції) приймається  більшістю
голосів їх учасників. 

Дозвіл на створення ОСН

Дозвіл  на  створення  ОСН  надається  сільською,
селищною, міською, районною у місті радою.  Питання
розглядається  на  найближчій  сесії  із  запрошенням
представників ініціативної групи.

Порядок обрання ОСН 

Орган самоорганізації населення 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. 

Закон не містить конкретних умов і процедури
делегування представників на конференцію

Організація  проведення зборів (конференції)  жителів
за місцем проживання,  як правило,  покладається на
виконавчий  комітет  сільської,  селищної,  міської,
районної у місті ради.

Збори (конференція) затверджують 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСН (зазвичай на основі типового)

Склад і строк повноважень ОСН

 Склад комітету: керівник, заступник (заступники)
керівника, секретар, інші члени комітету.

 Кількість членів комітету визначається зборами.
 Обраними до складу комітету вважаються особи,

які одержали більше половини голосів учасників  
зборів (конференції).

 Склад  комітету  може бути  змінено  у  загальному
порядку — на зборах (конференції).

 ОСН обирається на строк повноважень відповідної
ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи
положенням про ОСН.

ОСН може бути зареєстрований як юридична особа
або без статусу юридичної особи.

Контроль  за  додержанням  Положення  про  ОСН
покладається на раду та її виконавчий орган, який
здійснив реєстрацію ОСН.
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Нормативне регулювання

ЗАКОН УКРАЇНИ від 11 липня 2001 року N 2625-III 
Про органи самоорганізації населення 

Органи  самоорганізації  населення —  представницькі
органи,  що  створюються  жителями,  які  на  законних
підставах проживають на території села, селища, міста
або  їх  частин,  для  вирішення  завдань  місцевого
значення, передбачених цим Законом.

Основні завдання

1)  створення  умов  для  участі  жителів  у  вирішенні
питань  місцевого  значення  в  межах  Конституції  і
законів України;
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.

Повноваження

власні  повноваження  ОСН —  повноваження,   надані
відповідно  до  Конституції  та  законів  України
сільською,  селищною, міською або районною у місті
радою органу самоорганізації населення під час його
утворення;  

делеговані  повноваження  ОСН —  повноваження
сільської,   селищної,   міської,   районної у місті ради,
якими вона  додатково наділяє орган самоорганізації
населення. 

Чим може займатись ОСН — власні 
повноваження  (стаття 14 Закону про ОСН)

1)  представляти   разом  з  депутатами  інтереси
жителів будинку,  вулиці,   мікрорайону,  села,  селища,
міста  у  відповідній  місцевій  раді  та  її  органах,
місцевих органах виконавчої влади;
2) сприяти додержанню Конституції,  законодавства,
рішень органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
3) вносити пропозиції до проектів місцевих програм
та проектів місцевих бюджетів;
4) організація участі населення у здійсненні заходів з
охорони  довкілля,  благоустрою,  озеленення,
утримання в належному стані території садиб,  дворів,
вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і
спортивних  майданчиків,  кімнат  дитячої  творчості,
клубів за інтересами тощо;
5) організація участі  населення у здійсненні  заходів
щодо охорони пам'яток історії та культури,  ліквідації
наслідків  стихійного  лиха,  будівництві  і  ремонті
шляхів,  тротуарів,  комунальних  мереж,  об'єктів
загального користування;
6)  контроль  за  якістю  надаваних  громадянам
житлово-комунальних послуг і ремонтних робіт;
7)  допомога  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;
сприяння у збереженні культурної спадщини, традицій
народної  культури,  охороні  пам'яток  історії  та
культури, впровадженню в побут нових обрядів;
8)  організація  допомоги  громадянам  похилого  віку,
особам  з  інвалідністю,  сім'ям  загиблих  воїнів,
військовослужбовців,  малозабезпеченим  та
багатодітним  сім'ям,  самотнім  громадянам,  дітям-
сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського
піклування,  вносити  пропозиції  з  цих  питань  до
органів місцевого самоврядування;

9) допомога органам пожежного нагляду в здійсненні
протипожежних  заходів,  організація  вивчення
населенням  правил  пожежної  безпеки,  участь  у
здійсненні  громадського  контролю  за  додержанням
вимог пожежної безпеки;
10) сприяти правоохоронним органам у забезпеченні
ними охорони громадського порядку;
11)  розглядати  звернення  громадян,  вести  прийом
громадян;
12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи
навчання, які мешкають у межах території діяльності
ОСН;
13) сприяти  депутатам відповідних місцевих рад в
організації  їх  зустрічей  з  виборцями,   прийому
громадян   і   проведенні   іншої  роботи  у  виборчих
округах;
14)  інформувати  громадян  про  діяльність  ОСН  та
ОМС,  організовувати обговорення проектів рішень.

Забезпечення повноважень ОСН

Місцева  рада  передає  ОСН  кошти,  матеріально-
технічні  та  інші  ресурси,  необхідні  для  реалізації
повноважень, здійснює контроль за їх виконанням. 
Місцева  рада  може  додатково  наділяти  частиною
своїх повноважень ОСН (делеговані повноваження) з
одночасною  передачею  додаткових  коштів,  а  також
матеріально-технічних  та  інших  ресурсів,  необхідних
для здійснення цих повноважень.
Не можуть бути делеговані  виключні  повноваження
відповідних органів місцевого самоврядування.
ОСН може бути позбавлене повноважень, у т.ч. у разі
їх невиконання чи неналежного виконання.

Фінансова основа ОСН

- кошти місцевого бюджету (за рішенням ради)
- добровільні внески фізичних і юридичних осіб
- інші надходження, не заборонені законодавством

Перелік повноважень визначається Положенням 
про ОСН, яке затверджується відповідною радою


