
  
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
           

РІШЕННЯ 

____ сесії міської ради VIIІ скликання 
 

______________  2022 року № _______                                                      ПРОЄКТ  
          В.В. Янушевський 
 м. Шепетівка 
 

Про затвердження Програми підтримки  
діяльності органів самоорганізації населення 
на 2023-2025 роки 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про органи самоорганізації населення», Статутом територіальної громади міста 
Шепетівки, статтею 91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення розвитку 
місцевого самоврядування в місті, сприяння участі мешканців у вирішенні питань соціально-
економічного розвитку міста, міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2023 - 
2025 роки (додається). 
2. Відділу  організаційного забезпечення та документообігу виконавчого комітету міської 
ради організувати виконання заходів Програми. 
3.Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування відповідно 
до "Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2023-2025 роки". 
4. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради В. Янушевського та постійну комісію з питань соціально-
економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Г.Олійник). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Віталій БУЗИЛЬ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням  _______ сесії 
міської ради VIII скликання 
 від_____________ №  

 
ПРОГРАМА 

підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2023-2025 роки 
 

1. Загальні положення 
 

Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2023-2025 роки 
(далі – Програма) приймається для підтримки розвитку органів самоорганізації населення 
(далі – ОСН), що утворюються та діють відповідно до Закону України „Про органи 
самоорганізації населення”. 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, „Про державні цільові програми”, „Про органи 
самоорганізації населення”, спрямована на подальший розвиток органів самоорганізації 
населення й налагодження співпраці з  органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування  для забезпечення соціально-економічного розвитку м. Шепетівки.  

Програма базується на наступних основних принципах:  
- демократизму, що передбачає максимально широку участь громадян в ухваленні і 

виконанні рішень органів влади, які захищають інтереси жителів; 
- відвертості, що передбачає повне та своєчасне інформування органами влади і 

органами самоорганізації населення один одного і населення про свою діяльність; 
- субсидіарності, що передбачає найефективнішу реалізацію якомога більшого обсягу 

повноважень на рівні квартальних комітетів; 
- гуманності і милосердя, які передбачають головну опору на загальнолюдські і духовні 

цінності, пріоритетність підтримки найменш соціально захищених верств населення; 
- соціального партнерства, що передбачає тісну конструктивну взаємодію органів 

самоорганізації населення з органами влади, комерційними і некомерційними структурами 
в  процесі вирішення проблем територіальної громади. 

 
2. Мета і завдання Програми 

 
Забезпечення прав для самореалізації органів самоорганізації населення задля 

створення умов щодо вирішення соціально-економічних та культурних проблем мешканців 
мікрорайонів та міста в цілому, підтримка та розвиток партнерських відносин з органами 
самоорганізації населення. 

Залучення громадськості міста до вирішення проблем життєдіяльності міста. 
Координація дій органів самоорганізації населення при реалізації місцевих ініціатив. 
Досягнення більш високого рівня самосвідомості мешканців міста, суспільної 

активності, підвищення рівня участі населення у вирішенні важливих питань 
життєдіяльності міста, здійснення громадського контролю щодо якості надання послуг 
населенню, забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації майна, яке 
перебуває у загальному користуванні громади. 

Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення 
та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення органів 
самоорганізації населення до якісного виконання своїх обов’язків згідно з затвердженим 
Положенням; здійснення громадського контролю за якістю надання комунальних послуг та 
дотримання Правил благоустрою в місті. 

 
 



3. Технологія досягнення цілей 
 

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом: 
- впровадження механізмів стимулювання керівників квартальних комітетів органів 

самоорганізації населення з питань забезпечення чистоти та порядку на закріплених 
територіях; 

- співпраці з населенням, підвищення інформованості з екологічних питань шляхом 
проведення зборів, громадських слухань, через засоби масової інформації; формування 
громадської думки щодо ставлення до неплатників та порушників Правил благоустрою; 
 - проведення масових заходів по санітарній очистці та озелененню міста із залученням 
школярів, громадських організацій, квартальних комітетів (місячника, суботників, чистих 
четвергів, інших акцій); 
 - застосування впливових заходів до порушників Правил благоустрою -  
адміністративних штрафів; 

 
4. Перелік заходів і завдань 

 
До кола повноважень, які виконують квартальні комітети входить: 
- допомога у задоволенні суспільного інтересу та потреб жителів кварталу; 
- організація на добровільних засадах населення для участі у проведенні роботи з 

благоустрою, озелененню та зразковому утриманню вулиць; створення нових паркових зон 
та скверів; обладнання дитячих та спортивних майданчиків; 

- надання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо проектів планів 
розвитку відповідної території для використання при складанні програм економічного та 
соціально-культурного розвитку міста; 

- допомога депутатам міської ради з питань організації зустрічей з виборцями, 
прийому громадян з особистих питань; 

- взаємодія з інспекторами поліції з питань охорони громадського порядку, 
додержання правил проживання; 

- проведення інформаційної кампанії на кварталах; 
- організація допомоги мешканцям кварталів, а саме: інвалідам, сім’ям загиблих 

воїнів, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, дітям-сиротам; вшанування ветеранів 
війни та праці; 

- участь за згодою у засіданнях сесій міської ради, виконавчого комітету, роботі 
комісій з питань, які стосуються інтересів жителів відповідного мікрорайону; 

- скликання загальних зборів, опитування мешканців з питань місцевого значення; 
- організація роботи органу самоорганізації населення, виконання його рішень; 
- здійснення інших повноважень, визначених Законом України „Про органи 

самоорганізації населення”. 
 

5. Критерії розподілу матеріальної підтримки діяльності  
органів самоорганізації населення 

 
За активну участь у житті мікрорайонів, плідну працю на благо територіальної 

громади міста керівникам комітетів органів самоорганізації населення щоквартально 
виплачується премія міського голови за місцем проживання, згідно розпорядження міського 
голови.  

Основними критеріями розподілу премії міського голови керівникам квартальних 
комітетів є: виконання на території кварталів повноважень, визначених Положенням про 
органи самоорганізації населення, їх відношення до виконання своїх обов’язків, активність 
голів квартальних комітетів у громадському житті кварталу та міста. 



Фінансування премії міського голови керівникам квартальних комітетів органів 
самоорганізації населення здійснюється щорічно за рахунок міського бюджету. Окрім премії 
за рахунок коштів місцевого бюджету для роботи органів самоорганізації міста можуть бути 
придбанні канцелярські товари (розрахунок коштів додається). 
 

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 
 

6.1. Забезпечення реальних можливостей участі громадян у вирішенні проблем міста, 
у відстоюванні своїх прав та захисту інтересів; 

6.2. Вирішення соціальних потреб мешканців міста; 
6.3. Зменшення кількості стихійних звалищ; покращення санітарного стану вулиць 

міста; 
6.4. Збільшення кількості укладення договорів за послуги вивезення побутових 

відходів від населення, що проживає в приватному секторі; 
6.5. Запровадження дієвого та оперативного механізму притягнення до 

відповідальності за невиконання правил благоустрою; 
6.6. Підвищення організаційних і ресурсних можливостей міської влади в здійсненні 

завдань соціально-економічного і культурного розвитку міста; 
6.7. Затвердження в місті атмосфери взаємної довіри і конструктивної співпраці між 

органами місцевого самоврядування і територіальною громадою; 
6.8. Покращення екологічного стану міста та підвищення рівня свідомості громадян; 
6.9. Створення умов для розвитку та забезпечення інвестиційно-привабливого іміджу 

міста як екологічно чистого та комфортного для життя. 
 
 
Заступник міського голови                                                                     Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 
 
Секретар міської ради         Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до Програми підтримки діяльності  
органів самоорганізації  населення   
на 2023-2025 роки 

  
Розрахунок 

виплати премії міського голови та витрати канцелярських 
товарів головам квартальних комітетів 

на 2023 рік 
  
Місячний фонд нарахованої винагороди       828,16 грн. х 22 чол. = 18219,52 грн. 
  
Річний фонд нарахованої премії                     18219, 52. х 12 міс. = 218634,24 грн. 
  
Нараховано єдиний внесок до 
Пенсійного фонду                    218634,24 грн. х 22% = 48099,53 грн. 
  
Всього нарахованої премії  
з нарахуванням:         218634,24 грн.+ 48099,53 грн.= 266733,77 грн. 
  
Витрати на канцелярські товари: 

- папір                                                             240,00 грн. х 22 чол. = 5280,00 грн. 
- журнал для реєстрації                                 200,00 грн. х 22 чол. = 4400,00 грн. 
- фарба штемпельна синя                              115,50 грн. х 22 чол. = 137,50 грн. 
- виготовлення бланків довідок                    2.50 грн. х 8000 шт. = 20 000, 00 грн. 
- ручки                                                            11,00 грн. х 2 шт. х 22 чол. = 484,00 грн. 

 
Всього                                                                                                                30301,50 грн. 
 
Загальна сума                                                                                                297035,27 грн. 
 
 
Начальник відділу  
фінансово-господарського забезпечення                                                      Діна КОНЮК 
  
 
Секретар міської ради           Роман ВОЗНЮК 


