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Органи самоорганізації населення - представницькі органи, 

що створюються жителями, які на законних підставах проживають 

на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення 

завдань, передбачених Законом України «Про органи 

самоорганізації населення».

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.

Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, 
комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.
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ЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ДІЯЛЬНЕОСТІ 

ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 Конституція України

 Закон України «Про органи самоорганізації населення»

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Європейська хартія місцевого самоврядування

 Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у 

справах місцевого органу влади

https://samoorg.com.ua/zakonodatelstvo/zakon-ukrayini-pro-organi-samoorganizatsiyi-naselennya
https://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2008/04/YEHMS.pdf
https://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2008/04/Dodatkoviy-protokol-YEHMS.docx
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Основні завдання органів самоорганізації населення

- створення умов для участі жителів у вирішенні питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших 

потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних 

послуг;

- участь у реалізації соціально-економічного, культурного 

розвитку відповідної території, інших місцевих програм.



Власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, 

надані відповідно до Конституції та законів України сільською, селищною, міською або

районною у місті (у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під час його 

утворення:

Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть 

надаватися такі повноваження:

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 та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх

виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими

референдумами;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних

адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з 

благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і 

спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, 

використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь 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 із дотриманням встановленого 

законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, 

житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;



7) 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; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та

культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) 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, іншим вразливим групам населення вносити пропозиції з цих питань до органів

місцевого самоврядування;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати

вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог

пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства 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 органу

самоорганізації населення;

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 органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його

рішень з найважливіших питань.
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Делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження 

сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона 

додатково наділяє орган самоорганізації населення.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може 

додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення 

з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних 

та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює                  

контроль за їх виконанням.



ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Сім кроків до створення органів самоорганізації населення 

Крок 1: Створіть ініціативну групу.

Крок 2: Проведіть засідання ініціативної групи та складіть план її дій.

Крок 3: Організуйте проведення зборів мешканців за місцем

проживання по ініціюванню створення ОСН.

Крок 4: Підготуйте та подайте до місцевої ради заяву про надання

дозволу на створення ОСН.

Крок 5: Проведіть збори мешканців за місцем проживання, оберіть

склад ОСН.

Крок 6: Підготуйте заяву про легалізацію ОСН та подайте її до 

виконавчого комітету місцевої ради.

Крок 7: Отримате статус юридичної особи.

Збірник файлів за посиланням
https://drive.google.com/drive/folders/1a7wtZF5pMGkGfNS9ML3946rf_doPwH
hc
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сільською, селищною,

міською, районною радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення

повноважень;

 добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

 інші надходження, не заборонені законодавством.

Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані

з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначених відповідною радою.



Офіс децентралізації 
Івано-Франківської ОДА

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і

прийом громадян.

 Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах

жителів за місцем проживання.

 Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в

міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

 Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається

Положенням про цей орган.

 Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини

його загального складу.

 Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 За рішенням зборів жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в

ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації

населення.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах 

своїх повноважень здійснюють:

1.) сільська, селищна, міська, районна рада та її виконавчі органи;

2.) виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;

3.) збори жителів за місцем проживання;

4.) органи державної влади.
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ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

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.



Управління Офіс децентралізації Івано-Франківської ОДА

Відділ секторальної децентралізації, державної підтримки

та розвитку територіальних громад

Дякуємо за увагу!!!


