
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про повноваження окремих органів
самоорганізації населення (пілотний
проект)

Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, пункту і) 
статті 9 Земельного кодексу України, статті 14, пункту 20 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 
Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 7 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», частини першої статті 10 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», статті 5 Закону України «Про 
енергозбереження», статті 5 Закону України «Про присвоєння юридичним 
особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», з метою створення 
умов для забезпечення реальних можливостей органів самоорганізації 
населення у вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати органам самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Нова Дарниця -  2», «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця -  З», 
«Квартальний комітет «Дарниця» такі повноваження:

1.1. У сфері житлово-комунальних послуг:
1.1.1. Участь у визначенні та погодження виконавця житлово- 

комунальної послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій (прибирання внутрішиьобудинкових приміщень та прибудинкової 
території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування 
внутрішиьобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального 
користування, поточний ремонт).

1.1.2. Участь у визначенні та погодження виконавця житлово- 
комунальної послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків 
(балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль .за 
виконанням умов договору).



1.1.3. Участь у визначенні та погодження виконавця житлово-
комунальної послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (капітальний 
ремонт: заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх
реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів 
конструкцій).

1.1.4. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо 
захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг.

1.1.5. Проведення моніторингу виконання заходів міських 
програм, здійснення контролю за виконанням рішень Київської міської ради у 
сфері житлово-комунального господарства в межах території, на якій діє орган 
самоорганізації населення.

1.2. У сфері землекористування:
1.2.1. Здійснення самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель комунальної форми власності у межах території, на якій діє 
орган самоорганізації населення.

1.3. У сфері благоустрою:
1.3.1 Контроль за виконанням рішень "Київської міської ради в частині 

виконання заходів з благоустрою території, в межах якої діє орган 
самоорганізації населення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації), органам самоорганізації населення, зазначеним у 
пункті 1 цього рішення, та районним в місті Києві державним адміністраціям:

2.1. Забезпечити розроблення механізмів (порядків) реалізації органами 
самоорганізації населення делегованих відповідно до пункту 1 цього рішення 
повноважень.

2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої акти.
3. Внести до рішень Київської міської ради від 10.08.2003 № 608/768 

«Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Нова Дарниця - 2», від 25.09.2003 № 67/941 «Про дозвіл на 
створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова 
Дарниця — 3», від 23.10.2003 № 74/948 «Про дозвіл на створення органу 
самоорганізації населення «Квартальний комітет «Дарниця» такі зміни:

- доповнити пункт 3 рішень підпунктами 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 
3.20, 3.21, 3.22, 3.23 такого змісту:

«3.15. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, районної 
у місті Києві державної адміністрації пропозиції з питань благоустрою 
території (розміщення та функціональне призначення малих архітектурних 
форм, паркувальних майданчиків, розміщення тимчасових споруд та 
зовнішньої реклами, технічної документації з питань благоустрою території), в 
межах якої діє орган самоорганізації населення.

3.16. Здійснювати громадський контроль за дотриманням правил 
благоустрою територій населених пунктів.

3.17. Вносити пропозиції до проектів містобудівної документації щодо 
території, в межах якої діє орган самоорганізації населення.

3.18. Отримувати від підприємств, установ та організацій, незалежно 
від форм власності, економічне обґрунтування та розрахунок тарифу на 
житлово-комунальні послуги.



3.19. Вносити органам місцевого самоврядування, органам виконавчої 
влади пропозиції стосовно заходів щодо енергозбереження (обладнання 
будинків приладами обліку теплової енергії, оснащення квартир лічильниками 
газу, термомодернізації житлових будинків).

3.20. Вносити Київському міському голові та Київській міській раді 
пропозиції щодо присвоєння об’єктам міського підпорядкування імен 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

3.21. Залучати для здійснення власних повноважень добровільні внески 
фізичних і юридичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством.

3.22. Здійснювати контроль за цільовим використанням юридичними 
особами, які надають послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій, коштів, сплачених споживачами на утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій.

3.23. Звертатися до суду за захистом своїх прав».
4. Надати можливість долучитись до пілотного проекту іншим, діючим 

на території міста Києва органам самоорганізації населення. Порядок та 
процедуру приєднання визначає постійна комісія Київської міської ради з 
питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків. 
Прийняте комісією рішення є підтвердженням приєднання того чи іншого 
ОСН в місті Києві до пілотного проекту.

5. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради 
«Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків, постійну комісію Київської міської ради з питань 
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, 
постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування.
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