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ФОРМУЛА СПРОМОЖНОСТІ ОБЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ДО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДІЇ.  

Практики НДО Миколаївщини з самозабезпеченості і представництва прав 

громадян та інтересів громад у 2014-15 р. 

  

Підсумки ресурсної (грантової та консультативної) підтримки недержавних 

організацій (НДО) - органів самоорганізації населення, , громадських організацій, 

благодійних фондів Миколаївщини. Зокрема, гантерів конкурсу ММГО «Фонд 

розвитку міста Миколаєва» (ФРММ) «Мікрогранти для представницької 

(адвокаційної) діяльності ОСН у селах і містах Миколаївщини»-2014р.за кошти МФ 

«Відродження» та отримувачей коуч-підримки в рамках проекту ФРММ «Розвиток 

спроможності НДО Миколаївщини» за підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні 

  

  

  

  

  

  

Під загальною редакцією: М.Є. Золотухіна, 

голови правління ММГО Фонд розвитку м. Миколаєва 

  

  

Формат А5, 36стор. 

Наклад 200 прим. 

Друк: СПД- ФО Бойчук В. М., 

м. Миколаїв, вул. В. Морська 37/3 
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 Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва» 

(ФРММ) www.frgn.mk.ua - громадська неприбуткова (реєстр 0006) організація, 

створена 28.04.1995 р. 

 
Місія ФРММ: об’єднання та мобілізація зусиль і дій трьох секторів суспільства, 
направлених на економічний, політичний і культурний розвиток громад 
українського Причорномор’я (півдня України) на основі підтримки партнерства 
громади, влади та бізнесу та просування принципів демократичного врядування. 
 
Цілі:  

1. Налагодження громадського діалогу з запровадження демократичного, 
доброчесного врядування та політик розбудови місцевих громад шляхом 
моніторингу/аналізу місцевої політики з наступним з наступним просуванням 
рекомендацій. 

2. Становлення громадських інститутів безпосереднього народовладдя 
(демократії участі), шляхом реформування місцевих нормативно-правових актів 
(НПА) та їх ресурсної підтримки. 

 
Фонд створив систему підвищення спроможності місцевих активістів та  

об’єднань громадян м. Миколаєва до адвокаційних дій. Ії складовими є : 
 

По-перше, консультативна, інформаційна, методична підтримка різним формам 
самоорганізації. На базі офісу Фонду з липня 2014 р діє приймальня мережі 
«Української Гельсінської спілки прав людини (УГСПЛ) 
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2, де отримують правову допомогу городяни, 
зокрема внутрішні переселенці з питань інтеграції у місцеву громаду та захисту 
соціальних прав.  
 
По-друге, «Школа громадянської дії» (з питань створення, організаційного 
розвитку, залучення фінансування для адвокасі - діяльності різних форм 
самоорганізації у сфері прав споживачів послуг у сфері ЖКГ /благоустрою і 
врахування інтересів громад мікрорайонів при формуванні/реалізації місцевих 
програм соціально-економічного розвитку. Прозорості та відкритості бюджетного 
процесу на місцевому рівні) та «Школа розвитку сільської громади» (з питань 
виживання сіл в умовах реформ на основі розвитку форм безпосереднього 
народовладдя, зокрема ОСН). 
 
По-третє, Грантова та коучингова підтримка спроможності об’єднань громадян до 
представництва прав громадян та інтересі громад. 
 

НАШИ КОНТАКТИ 
54001, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 15/3 

тел./факс: (0512) 47-38-79 
тел.: (0512) 47-34-79, 

e-mail:  fondnikol@gmail.com; , frgn@ukrpost.ua, 
Web: www.frgn.mk.ua 

 

 

http://www.frgn.mk.ua/
http://www.frgn.mk.ua/
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2,%20��%20���������%20�������%20��������%20��������,%20�������%20�������%20�����������%20�%20������%20����������%20�%20������%20�������%20��%20�������%20����������%20����.
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2,%20��%20���������%20�������%20��������%20��������,%20�������%20�������%20�����������%20�%20������%20����������%20�%20������%20�������%20��%20�������%20����������%20����.
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2,%20��%20���������%20�������%20��������%20��������,%20�������%20�������%20�����������%20�%20������%20����������%20�%20������%20�������%20��%20�������%20����������%20����.
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2011/01/Report1_FRGN_2010/2/A
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2011/01/Report1_FRGN_2010/2/A
mailto:frgn@ukrpost.ua
http://www.frgn.mk.ua/
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Пропонуємо Вам історії недержавних 

організацій (НДО) - органів самоорганізації 

населення (ОСН), об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, громадських 

організацій, благодійних фондів з м. 

Миколаєва, м. Вознесенська та м. Снігурівка 

Миколаївської області, Скадовська, 

Херсонської області, що протягом 2013-15 років 

отримали навчальну, грантову та 

консультативну підтримку від «Фонду розвитку 

м. Миколаєва» та знайшли свою формулу 

спроможності. 

 

НДО вдалось зробити з мешканців громадян, що стали учасниками 

спільних успішних дії з вирішення нагальних проблем громад на основі: 

1. представницьких (адвокаційних) компаній НДО з захисту законних 

прав громадян і інтересів громад при формуванні та прийнятті рішень 

органами місцевого самоврядування; 

2. громадських дій НДО з безпосереднього вирішення актуальних 

потреб громади. 

 

Саме такий підхід дозволив ОСН, ОСББ, громадській організації чи 

благодійного фонду знайти  ресурси та своє гідне місце у житті місцевої 

громади. 

Сподіваємось що запропоновані історії допоможуть лідерам 

місцевих НДО знайти гідне місто у своїх місцевих громадах в складних 

умовах кризи, революції гідності та реформ адміністративного устрою та 

місцевого самоврядування. 

 

Голова правління ММГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»  

   

Михайло Золотухін  
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І.  Орган самоорганізації населення «Перлина Гаю» 

(м. Вознесенськ, Миколаївська область) 

 

Ситуація. 

До 2003 року селище «Пряме» Вознесенського району (650 

мешканців 10-ти вулиць) - самостійна адміністративно-територіальна 

одиниця з власним місцевим самоврядуванням. У 2003 році «Пряме» 

стало 5 мікрорайоном міста Вознесенська. 

 

Пакет болючих потреб громади мікрорайону «Пряме»:  

- неврегульованість нормативно-правового статусу кладовища на 

території селища. Як наслідок: руйнування, нові стихійні захоронення між 

рядами, між могилами; 

- відсутність системи якісного водозабезпечення; 

- брак транспортного сполучення з промисловою зоною та 

центром міста (діє об’їзний шлях до центру міста - 15 км. при відстані до 

промислової зони - 2 км.) та якість пасажирських перевезень до міста; 

- відсутність системи громадянської оборони, зокрема відсутнє 

укриття та інші споруди; 

- потреба у дієвому культурного-комунікаційному центрі для 

мешканців мікрорайону «Пряме»; 

- та багато інших…. 

 

З одного боку, мешканці селища чекали їх вирішення від органів 

місцевого самоврядування м. Вознесенська. З іншого, органи місцевого 

самоврядування не планували займатись вирішенням згаданих питань. 

 

Виходом з цього проблемного кола стала діяльність ОСН «Перлина 

гаю», що об’єднала зусилля мешканців селища Пряме, місцевої влади і 

бізнесу та залучила зовнішні ресурси для вирішення згаданих болючих 

потреб мікрорайону.  

 

4 історії успіху ОСН «Перлина гаю» з вирішення потреб громади 

«Пряме». 
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Історія перша: Гідне кладовище у мікрорайоні «Пряме». 

 

Протягом двох років (лютий 

2013 р. – квітень 2015 р.) 

ОСН «Перлина гаю» 

мобілізував ресурси громади, 

місцевої влади і бізнесу та 

добився того, що у 

кладовище мікрорайону 

наведено порядок, кордони 

законно розширено в двічі: 

 

Це були :  

1. Адвокаційна компанія з 

узаконення розширення 

території кладовища. 

2. Комплекс громадських дій – залучення більшості мешканців 

мікрорайону, ресурсів бізнесу (як ВАТ «Зелений гай» так і малі підприємці) 

для серії толок з благоустрою та огородженню нової території кладовища. 

Залучено: 46790 грн.: 12 600 грн - грант ФРММ за кошти МФ 

«Відродження» (2013 р.); 34190 грн – місцевих ресурсів. 

 

Адвокаційна компанія 

з узаконення 

розширення 

кладовища. 

1. Збори ОСН 

23.02.13р та серія 

засідань комітету для 

актуалізації проблеми 

та активізації 

мешканців.  

2.         Ідентифікація 

проблеми. Створення 

робочої групи з активістів ОСН та експертів (7 осіб).  

Дії робочої групи: 

- Запит міському голові щодо надання публічної інформації 

(правовий статус ділянки кладовища.  

- Два колективних звернення мешканців до міського голови щодо 

проблеми проекту. 
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- Аналітичне дослідження «Ситуація із здійснення поховань на 

території мікрорайону Пряме». 

3.     Громадські обговорення висновків дослідження за участю посадових 

осіб і громадськості. 

 

4. Просування прийняття міськрадою рекомендацій дослідження 

згідно процедури 

місцевої ініціативи 

(ст. 9 ЗУ «Про 

місцеве 

самоврядування», 

розділ 2.7. та 

Статуту 

територіальної 

громади міста 

Вознесенська.):  

А саме: 

- ОСН 

«Перлина Гаю» 

3.05.2013 створено ініціативна група ( 20 осіб). Про що повідомлено 

міського голову; 

- Збір 207 підписів під проектом рішення міськради з 3.05.13 – 

14.05.13 р. та його направлення до міськради.  

 

Результат -  Вознесенська міська рада прийняла: 

- рішення 37 сесії від 24.05.2013 р. № 10 «Про розгляд місцевої 

ініціативи ОСН «Перлина гаю» 

http://www.voznesensk.org/files/10_initsiat_Perluna.doc 

- рішення 40 сесії від 21.06.2013 р. № 3 «Про затвердження змін до 

Програми реформування і розвитку ЖКГ на 2011-14 р. 

http://www.voznesensk.org/files/3_40_zminu_reformyvannya.doc . 

На виконання рішень розроблено проект землеустрою земельної 

ділянки для передачі в постійне користування під кладовище мікрорайону 

Пряме. 

Комплекс громадських дій – залучення більшості мешканців 

мікрорайону, ресурсів бізнесу (як ВАТ «Зелений гай так і малі підприємці) 

для серії толок з благоустрою та огородженню нової території кладовища. 

 

ОСН при консультативної підтримці ФРММ залучив ресурси 

еквівалентно 26810 грн:  

http://www.voznesensk.org/files/10_initsiat_Perluna.doc
http://www.voznesensk.org/files/3_40_zminu_reformyvannya.doc
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- Кошти мешканців 1810,00 грн., 

- Волонтерська праця мешканців на 3-х суботниках, що еквівалентно 

3000 грн. 

- Внесок ВАТ 

«Зелений Гай» 21 00 

грн. Зокрема, 

матеріали, робота 

трактору/самосвалу на 

двох толоках у травні 

2013 р. та фінальних 

толоках у квітні 2015р. 

 

 

 

 

 

Історія друга: Якісну воду у мікрорайон «Пряме» 

 

Потреба громади мікрорайону: на території мікрорайону не має 

центрального водопостачання. Мешканці користуються або власними 

нелегальними свердловинами з сумнівною якістю води або змушені 

купувати привозну воду). 

Протягом липня – грудня 2014 р. ОСН «Перлина гаю» в результаті 

адвокаційної компанії зробив 

пріоритетним для громади 

мікрорайону та органів 

місцевого самоврядування 

вирішення проблеми якісного 

водо забезпечення.  

 Як перший крок -  

пролобійовано рішення 

міськради з буріння 

свердловини для 

водопостачання мікрорайону з 

фінансуванням 87, 7 тис грн. з міського бюджету 2015 р.  

 

Ресурси: 103 400 грн., а саме: 

- Грант ФРММ за кошти МФВ 9000 грн (2014 р).; 

- Місцеві ресурси: 94 400 грн. Це кошти:  
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 ОСН: 6 700 грн (адміністративні витрати). 

 міського бюджету 2015 р. 87700. грн (буріння експлуатаційної 

свердловини для водопостачання мікрорайону Пряме). 

 

Адвокаційна компанія з реалізації права мешканців мікрорайону 

«Пряме» на якісну муніципальну послугу  водозабезпечення 

 

1. Збори ОСН 23.07.14р. та серія засідань комітету для 

обговорення пакету потреб громади. Визначено пакет актуальних потреб 

громади. Прийнято рішення щодо розробки Стратегічного плану розвитку 

ОСН «Перлина гаю». 

2. Аналітичне дослідження пакету потреб та пріоритетності 

просування їх вирішення. Моніторинг якості питної води у свердловинах 

жителів та здійснення аналізу альтернативних варіантів рішень проблеми. 

3. Громадські обговорення висновків дослідження. 

Затверджено рекомендації щодо необхідності будівництва свердловини та 

центрального водогону в мікрорайоні «Пряме». 

 

3. Просування прийняття міськрадою рекомендацій 

дослідження згідно процедури місцевої ініціативи. А саме:  

- 1.12.2014 створено ініціативна група (20 осіб).  

- Збір 205 підписів під проектом рішення міськради з 2.12.14 – 15.12.14 р. 

та його направлення до міськради.  

 

Результат: 

Міська рада, 

прийняла 

запропонований ОСН 

проект рішення «Про 

затвердження 

Програми 

реформування і 

розвитку ЖКГ м. 

Вознесенськ на 2015 

рік», в якому на 2015 

р. з місцевого 

бюджету виділено ще 

87,7 тис. грн. для буріння експлуатаційної свердловини для 

водопостачання мікрорайону Пряме. 
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Історія третя: Якісні пасажирські перевезення мікрорайону «Пряме» 

 

Потреба громади мікрорайону: Діє об’їзний шлях до центру міста - 15 

км. при відстані до промислової зони - 2 км. До того ж бракує маршруток. 

Протягом липня – грудня 2014 р. ОСН «Перлина гаю» в результаті 

адвокаційної компанії при консультативної підтримці ФРММ зробив 

актуальним для громади мікрорайону та органів місцевого 

самоврядування вирішення проблеми якості транспортного сполучення 

та пасажирських перевезень 

Як перший крок добились рішень міськвиконкому щодо заміни маршруток 

на більш великі автобуси. Прийнято рішення міськвиконкому щодо 

створення додаткового маршруту «Мікрорайон «Пряме»- Центр. Триває 

компанія громадського лобіювання рішення міськради щодо проведення 2 

км. дороги. Завдяки глибинному аналізу мешканці мікрорайону з’ясували, 

що можливість будівництва асфальтної дороги за кошти міської бюджету 

є поки складним в даних умовах. Так це потребує 15 млн. грн., а річний 

бюджет розвитку м. Вознесенська 

складає лише 5 млн. грн. Компанія 

адвокасі триває. 

 

 

Історія четверта: Організація 

бомбосховища у мікрорайоні на 

випадок надзвичайних ситуацій 
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Протягом липня – грудня 2014 р. ОСН «Перлина гаю» в результаті 

адвокаційної компанії зробив актуальним для громади мікрорайону 

органів місцевого самоврядування та місцевого бізнесу вирішення 

проблеми безпеки мешканців мікрорайону на випадок надзвичайних 

ситуацій. 

 Укладено відповідний договір між ОСН та з ВАТ “Зелений Гай” щодо 

безкоштовної передачі частини підвального приміщення ОСН “Перлина 

Гаю”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Орган самоорганізації населення «Ялти» 

(м. Миколаїв, Миколаївська область). 

 

Ситуація. 

Мешканцями одного з самих 

депресивних мікрорайонів м. 

Миколаєва - робітничого 

селища «Ялти» (2 000 осіб, з 

них легально зареєстровані 

- 600 громадян) визнано, що 

найбільш болючими 

потребами є відсутність: 

 Системи вивозу 

твердих побутових 

відходів. Зокрема, бракує контейнерів з майданчиками, до також з 

більшістю мешканців відсутні угоди.  

 Доріг. 
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Мешканці селища довго чекали їх вирішення від влади м. 

Миколаєва, та влада  не займалась вирішенням згаданих питань. 

 

Виходом з цього «замкнутого» кола стала діяльність ОСН «ЯЛТИ», 

що об’єднала зусилля мешканців селища, місцевої влади та бізнесу для 

вирішення актуальних потреб, зокрема санітарного стану та доріг у селищі. 

 

Історії успіху ОСН з вирішення потреб громади селища «Ялти». 

 

Історія перша: Створимо разом екологічну безпеку 

 

Протягом липня 2014 – травня 2015 р. ОСН «Ялти»  зробив законну 

модель вирішення санітарного стану у селищі на основі самоорганізації та 

цивільно-господарських відносин. Укладено та діють договорів між ОСН 

«Ялти» та більшістю мешканців селища  на управління житловим фондом, 

зокрема впорядкування відносин в системі перевезення ТПВ. 

 

Це були :  

1. Адвокаційна компанія з пошуку та нормативно-правового 

забезпечення дієвої 

системи санітарного 

забезпечення 

робітничого селища 

«Ялти» за участю 

органів місцевого 

самоврядування, 

перевізниками ТПВ 

та ОСН «Ялти». 

2. Комплекс 

громадських дій – з 

укладення договорів 

між мешканцями та ОСН на управління санітарним станом.  

 

Ресурси: 122 600 грн., а саме:  

- Грант ФРММ за кошти МФВ 9000 грн (2014 -15 р);  

- Адміністративні витрати ОСН – 1600 грн.  

- Місцеві ресурси: 112 000 грн.. 

 

Адвокаційна компанія 

1. Конференція жителів робітничого селища «Ялти» 27.11.14р. 
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Рішенням конференції розпочата процедура делегування 

повноважень міської ради до ОСН на управління санітарним 

станом у мікрорайоні. 

2. Офіційна відмова міського голови делегувати повноваження та 

розробка іншого шляху вирішення потреби мікрорайону на основі 

самоорганізації та цивільно-господарських відносин. 

3. Укладення договори ОСН «Ялти» з мешканцями селища на 

управління житловим фондом (поводження з твердими побутовими 

відходами). Текст угоди у додатку 1. 

4. Повідомлення органів міської ради (Заводську районну 

адміністрацію миколаївської міської ради та Департамент ЖКГ 

миколаївської міськради) про відповідальність ОСН за санітарний 

стан робітничого селища  «Ялти».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія друга: Побудуємо дороги у селищі «Ялти» 

 

Протягом лютого-травня 2015 р ОСН «Ялти» мобілізував ресурси 

громади, місцевої влади і бізнесу для розбудови дороги у робітничому 

селищі. 
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Так було:  

 
Так стало: 
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Так було:  

 

 
 

 

Так  будується нова дорога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСН при консультативної підтримці ФРММ залучив ресурси 

еквівалентно 112 000 грн: кошти мешканців 10 000,00 грн., Заводська 

адміністрація: 99  000 грн (99 пліти та пісок ). Волонтерська праця 

мешканців на 3-х толоках що еквівалентно 3000 грн. 
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ІІІ. Снігурівська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» 

(м. Снігурівка, Миколаївська область) 

 

Ситуація:  

У м. Снігурівка Миколаївської області з 90-х років міський стадіон не 

має хазяїв. Його нормативно-

правовий статусу 

невизначений. Як слідство, 

відсутність бюджетної 

підтримки його утримання та 

утримання тільки завдяки 

громадської ініціативи ГО 

«Колос» та коштів 

благодійників і донорів. 

Стали реальністю 

можливість втрати 

мешканцями міста та району футбольного стадіону. 

Органи місцевого самоврядування не планували займатись 

вирішенням згаданих питань. 

Виходом з цього проблемного кола стала адвокаційна діяльність 

СРО ВГФСТ «Колос», що протягом 2013-15 років об’єднала зусилля 

мешканців міста, міської/районної влади для визначення нормативно-

правового статусу стадіону, залучила необхідні місцеві та зовнішні 

ресурси. Міська громада стала власником стадіону з відповідним 

утриманням з коштів міського бюджету. 

 

Адвокаційна компанія: «Повернемо владу обличчям до 

спорту»(лютий 2013 - березень 2015 р.) 

 

Протягом двох років СРО ВГФСТ «Колос» мобілізував ресурси громади, 

місцевої/районної влади і бізнесу та добився законного статусу міського 

стадіону з відповідним утриманням за кошти міського бюджету м. 

Снігурівка. Створено умови для розвитку фізичної культури і спорту серед 

дітей та молоді міста і району( 5000 осіб). 

 

1 Етап ( лютий – грудень 2013 р). проект за підтримки ФРММ за кошти МФ 

«Відродження» - 14 000 грн. 

2 Етап ( січень 2014-березень 2015 р) – адвокаційна компанія при 

консультативної  підтримки ФРММ. 
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Залучено додатково 14 880 грн. Зокрема:  

- Виговлення буклетів -  ПП Чабанов  - 530 грн.  

- Проведення Південною товарною біржею оцінки вартості 

майнового комплексу зданій  та споруд стадіону «Колос»- 

13 000 грн.  

- Виготовлена технічна документація за кошти КП «Стадіон 

«Колос» Снігурівського району - 1350 грн. 

 

Результати компанії: 

- Снігурівська районна рада звернулась з позивом до районного 

суду щодо визнання за територіальною громадою Снігурівського району 

права власності на будівлі та споруди стадіону «Колос».  

- Снігурівська міська рада своїм рішенням від 19 березня 2015 р. 

прийняла стадіон на баланс міської громади  фінансуванням у 2015р 100 

00 з міського бюджету.  

 

Комплекс дій 

Актив РО ВФСПТ 

«Колос» взяли участь в 

організації серії 3-х круглих 

столів та фандрайзингової 

компанії проекту серед 

представників бізнесу та 

комунального підприємства 

«Стадіон Колос». 

 

За рекомендаціями 

громадських обговорень 

Снігурівська районна рада 

звернулась з позивом до районного суду щодо визнання за 

територіальною громадою Снігурівського району права власності на 

будівлі та споруди стадіону «Колос». 

 

Після програшу у районному суді СРО ВГФСТ «Колос» протягом 2014-

15 року провів компанію громадського лобіювання рішення снігурівської 

міськради щодо прийняття на баланс міської громади стадіону. 19 березня 

2015 року Снігурівською міською радою було розпочато процедуру 

прийняття стадіону “Колос” до комунальної власності територіальної 

громади міста Снігурівка в особі Снігурівської міської ради. 
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ІV. ОСН «ЛІДЕР» (м. Вознесенськ Миколаївської області) 

 

Cитуація: 

Мешканцями одного з мікрорайонів м. Вознесенська - «Лідер» ( 2 100 осіб 

25 вулиць центру міста) визнано болючим питання незадовільного 

санітарного стану. Саме для його вирішення у листопаді 2013 р. створено 

ОСН мікрорайону «Лідер». 

 

Протягом липня 2014 – травня 2015 р. ОСН «Лідер» зробив альтернативну 

модель вирішення проблеми санітарного стану у мікрорайоні та місті на 

основі самоорганізації мешканців та місцевого нормативно-правового 

механізму громадського контролю.  

 

Це були :  

3. Компанія громадського 

лобіювання місцевого 

нормативно-правового 

механізму громадського 

контролю . 

 

2. Комплекс громадських дій 

залучення мешканців до толок. 

 

Ресурси: 13 800 грн. А саме:  

Грант ФРММ за кошти МФВ 8 200 грн (2014 -15 р).; 

Адміністративні витрати ОСН – 1600 грн. 

Грант UNDP- 4 000 грн. 

 Дії: 

1.Дослідження проблеми та 

серія обговорень активу ОСН з 

представниками 

міськвиконкому шляхів її 

вирішення. 

 

2. Активізація мешканців на 

серії толок з креативного 

погодження з твердим 

побутовими відходами. 
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3. Серія переговорів активу ОСН щодо просування нормативно-правового 

механізму громадського контролю за санітарним станом міста, що 

запроваджено в м Києві  ОСНом  «Русанівка».  

 

Результати компанії громадського лобіювання: 

- Рішення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

вознесенської міської ради від 19.01.2015 р. щодо включення у свій склад 

голови ОСН «Лідер». 

- Винесення за ініціативою ОСН на розгляд травневої 2015р сесії 

Вознесенської міськради проекту рішення «Про затвердження 

Положення про громадських інспекторів благоустрою міста 

Вознесенська» (додаток 2). 

 

 

V. Ініціативна група мікрорайону «Кленове» ( м Снігурівка, 

Миколаївська область) 

 

Ситуація: 

Депресивний район Кленове міста Снігурівка (500 мешканців) 

замість муніципальної системи збору /вивозу твердих побутових відходів 

та благоустрою мав стихійні звалища та руїни котельні та колишньої 

птахофабрики. 

Місцева влада не звертала ніякої уваги на проблеми району, та не 

планувала займатись їх вирішенням. Виходом з цього проблемного кола 

стала діяльність ініціативної групи що створила ОСН мікрорайону  

«Кленове».  

 

Протягом липня 2014 р. - травня 2015 р  ОСН об’єднав зусилля 

мешканців мікрорайону, місцевої влади і бізнесу та залучила зовнішні 

ресурси для створення законної системи вивозу твердих побутових 

відходів та санітарного стану у мікрорайоні. Замість стихійного 

сміттєзвалища та занедбаної котельні зеленої зони для відпочинку 

мешканців мікрорайону «Кленове». 

 

Це були :  

- Адвокаційна компанія з просування законного механізму 

вирішення проблеми санітарного стану та благоустрою 

мікрорайону «Кленове» 

http://voznesensk.org/js/tinymce/uploads/other/72p_11_22.05.2015.rar
http://voznesensk.org/js/tinymce/uploads/other/72p_11_22.05.2015.rar
http://voznesensk.org/js/tinymce/uploads/other/72p_11_22.05.2015.rar
http://voznesensk.org/js/tinymce/uploads/other/72p_11_22.05.2015.rar
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- Комплекс громадських дій – залучення більшості мешканців 

мікрорайону, ресурсів бізнесу для серії толок з благоустрою 

території. 

 

Ресурси: 21 845 грн., а саме:  

 

- 7965,00 грн - грант ФРММ за кошти МФ «Відродження» (2014-

2015р.);  

- 13 880 грн – місцеві ресурси: кошти мешканців 5 000 ,00 грн.; 

волонтерська праця мешканців, що еквівалентна 3000 грн;  

- 5880, 00 грн - Снігурівська міська рада (придбання та 

встановлення обладнання для благоустрою території контейнери 

для ТПВ) - 4 одиниці. 

 

Дії: 

1. Конференція мешканців мікрорайону 10.09.14р. та 26.09.2014р з 

актуалізації проблеми та створення ОСН. 

 

2. Дослідження проблеми та серія обговорень активу ОСН з 

представниками міськвиконкому шляхів вирішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фандрайзингова компанія та організація серії толок з ліквідації 

стихійного звалища та занедбаної котельної. 
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4. Переговори з просування рекомендацій обговорень. 

 

Результат: Створено перший в м. Снігурівка орган самоорганізації 

населення, що добився: 

- Запровадження законної муніципальної системи  поводження з 

твердими побутовими відходами. Укладено відповідні угоди між 

більшістю мешканців мікрорайону та КП «Снігурівський 

благоустрій». Встановлено 4 контейнери та організовано 

поточний вивіз сміття.  

- Ліквідовано стихійні сміттєзвалища та руїни котельної.  

- Розпочато початку перепланування території мікрорайону у 

зелену зону відпочинку. Винесено на розгляд травневої сесії 

міськради відповідні зміни до «Програми соціально-економічного 

розвитку міста Снігурівка». 

 

 

 

VI. Вознесенська міська районна організація Товариства Червоного 

Хреста. 

Ситуація: 

У зв’язку з військовими подіями на сході України та з анексією Криму 

до м. Вознесенська та Вознесенського району з квітня 2014 року почали 

прибувати переселенці з території конфлікту. Загалом за зведеними 

даними в м. 

Вознесенську в 2014 

р було 

зареєстровано 330 

чоловік, в 

Вознесенському 

районі 98 тимчасово 

переміщених осіб. 

Найскладніша 

ситуація утворилась 

в частині 

забезпечення 

переміщених осіб 

мінімально необхідним для життя на нових місцях проживання. 
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ВМО «товариство Червоного хреста» протягом 2014-15 років 

об’єднала зусилля мешканців міста, міської/районної влади та бізнесу для 

надання допомоги переміщеним особам із зони конфлікту. 

 

Співробітники, волонтери Червоного Хреста організовували збір 

продуктів харчування, одягу, взуття, засобів гігієни та речей першої 

необхідності. (Особисті звернення до спонсорів та партнерів організації 

для надання гуманітарної допомоги). 

 

Результат 

В результаті  фандрейзингових заходів було зібрано: 

- 210 кг продуктів харчування на суму 2313 грн. 

- Одягу - 1860одиниць на суму 58200грн. ;  

- Взуття - 96 пар на суму 3250грн.;  

- 5 теплих ковдр; 21 комплект постільної білизни на суму 2100 грн. 

- Засобів гігієни та миючих засобів 140 одиниць на суму  860грн. 

- 70 одиниць посуду;  Медикаменти на суму 180 грн. ; 

- Дитячі іграшки на суму 550 грн.;  

 

Родина з немовлям отримала дитячий візок на суму 500 грн., родина з 

Криму отримала холодильник, ковдру, подушки на суму 500грн та 

грошову допомогу -200грн.   

Допомогу від Вознесенської міської районної організації Товариства 

Червоного Хреста отримали 310  осіб з числа вимушених переселенців 

 

Дії: 

1. Участь голови організації Товариства Червоного Хреста у 

щотижневому засіданні штабу з координації дій по наданню допомоги 

переселенцям при міськвиконкомі. 

2. Обмін інформацією з управлінням соціального захисту населення з 

метою вирішення нагальних потреб переселенців. 

3. Навчання активістів Червоного Хреста навичкам надання першої 

допомоги  

4. Залучення громади Вознесенщини до вирішення проблем 

переселенців 

5. Інформаційна компанія у ЗМІ  

(http://www.voznesensk.org/material/642 

http://www.old.voznesensk.org/uk/node/85850 

http://voznesensk.org/material/257 ) 

 

http://www.voznesensk.org/material/642
http://www.voznesensk.org/material/642
http://www.voznesensk.org/material/642
http://voznesensk.org/material/257
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VІІ Вознесенська лицарська соколина козацька паланка 

 

Ситуація: 

У зв’язку з військовими подіями на сході України та з анексією Криму 

у м. Вознесенську, Вознесенському та Доманівському районах у 2014 року 

збільшилась актуальність патріотичного виховання мешканців як учасників 

вирішення актуальних потреб місцевої громади як частини демократичної 

європейської України. Такими потребами є санітарний стан/благоустрій 

мікрорайонів і селищ а також патріотичне виховання молоді. 

Саме тому вознесенські козаки та берегині, які прийняли присягу на 

вірність народу України, направляють свою діяльність на роботу з дітьми, 

населенням міста щодо виховання любові до України, до національної 

культури та захисту країн 

 

Дії: 

1. Створен

ня при 

навчальних 

закладах 

козацьких 

формувань – 

Дитяча козацька 

сотня. 

2. Проведе

ння серед шкіл 

міста та районів 

козацьких 

змагань. 

3. Теоретичні заняття та проведення стрільб з пневматичної зброї. 

4. Висадка молодих 

дерев юними козачатами 

на території міста та 

прибирання сміття. 

5. Виступи козацького 

хору. (у 2014 році йому 

виповнилося 5 років). 

 

6. Встановлення 

хрестів на в’їздах до міста. 



 24 

7. Проведення святкових заходів на козацьке свято Покрова із 

запрошенням всіх бажаючих (на березі річки Мертвовод, в міському 

будинку культури). 

Результат 

- Повний зал людей в міському будинку культури чи в міських 

парках при виступах Козацького хору свідчить про любов 

громади до української народної пісні, до її звичаїв та культури. 

- Правопорядок на вулицях міста та благоустрій прилеглих 

територій теж забезпечують члени громадської організації. 

 

 

VIІІ. ГО «Вектор толерантності» (м Скадовськ, Херсонська область) 

 

Ситуація 

Необхідність у м. Скадовськ в фаховій інформації з питань 

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, інших соціально-небезпечних хвороб, 

репродуктивного здоров`я та здорового способу життя, знаходження її у 

вільному доступі в одному місці. 

ГО «Вектор толерантності» протягом вересня 2014 - травня 2015р 

створив інформаційно-ресурсного центру з питань ВІЛ/СНІДу, 

туберкульозу, інших соціально-небезпечних хвороб, репродуктивного 

здоров`я та здорового способу життя.  

 

Мета та завдання 

- Проведення освітніх заходів з питань ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 

інших соціально-небезпечних хвороб, репродуктивного здоров`я 

та здорового способу життя. 

- Навчання методиці проведення освітніх заходів  з питань 

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, інших соціально-небезпечних хвороб, 

репродуктивного здоров`я та здорового способу життя. 

- Проведення масових заходів 

 

Дата відкриття 01 грудня 2014 року (приурочено до Дня боротьби зі 

СНІДом) 

 

Зміст роботи по створенню Центру 

Збір інформаційних матеріалів, їх систематизація, виділення приміщення, 

прилаштування його до потреб центру, інформаційна кампанія у ЗМІ, 

зокрема, інтерв`ю та аналітика  на тему необхідності створення центру, 

відкриття та робота. 



 25 

 

 

IX. Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської благодійної 

організації «Рух в підтримку колишніх в’язнів України «Подолання» 

Ситуація 

Одним з наслідків гібридної річної війни став зростаючий потік тимчасових 

переселенців з АР Крим, Луганської Донецької областей на Миколаївщину. 

Появлення нових мешканців, особливо людей, що звільнились місць 

позбавлення волі стало ще додатковим джерелом гострого конфлікту та 

реальною загрозою його поширення на південний регіон.  

 

Проблемою інтеграції тимчасових переселенців в життя місцевих громад 

Миколаївщини є брак:  

(1) готовності як переселенців так і місцевих громад, органів публічної 

влади (Управління соціального захисту населення в Миколаївській ОДА, 

МВС України в Миколаївській області, Управління охорони здоров’я в 

Миколаївській області, Міграційною службою в Миколаївській області та 

Пенітенціарною службою в Миколаївській області) до конструктивного 

толерантного діалогу з громадою;  

(2) адекватних ситуації дій органів публічної влади, міліції з надання 

соціальних, адміністративних послуг та загалом реалізації на 

місцевому/обласному рівні відповідної державної політики. 

 

Бракує дієвого механізму інтеграції тимчасових переселенців (у тому числі 

людей, що звільнились в Миколаївській області та мають реєстрацію на 

окупованих територіях) у життя місцевих громад Миколаївщини. 

 

Тому ГО «Подолання» у 2015 р. об’єднала зусилля громадян, влади і 

бізнесу для створення механізму реалізації прав на соціальну, юридичну 

допомогу для осіб, які звільнилися з тюрми, і безпритульних - шляхом 

створення інформаційно – консультативного центру(ІКЦ), де 

надаватимуться послуги за принципом «рівний – рівному», 

документуватимуться випадки порушень прав ВПО та звільнених з тюрем, 

буде організовано юридичний супровід та адвокаційні заходи.  

 

Отримана грантова підтримка від Програми розвитку ЗМІ посольства США 

і приступили до реалізації проекту "На волі я - громадянин!" $19 362. 
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Завдання проекту: 

- Надати послуги психолога, юриста та соціального консультанта за 

принципом «рівний – рівному».  

- Збирати і документувати випадки порушення конституційних прав 

громадян, отримані дані і факти висвітлювати у ЗМІ, надавати юридичний 

супровід. 

- Провести серію робочих зустрічей, круглих столів, прямого ефіру 

за участю зацікавлених сторін з управління внутрішніх справ, 

департаменту праці та соціального захисту, управління пенітенціарної 

служби, органів місцевого самоврядування, охорони здоров'я, міграційної 

служби тощо. Це дасть можливість об'єднатися для вирішення гострих та 

нагальних питань таких уразливих груп, як особи, що звільнилися, та 

безпритульні. 

В рамках проекту буде створено Інформаційно-консультативний центр 

(ІКЦ) для юридичних, психологічних та соціальних консультацій за 

принципом "рівний-рівному", для допомоги у розгляді скарг та заяв до 

державних органів, а також для формування кейсів з порушення прав 

людини. 

 

X. Миколаївська обласна громадська організація ВГО 

«Демократичний Альянс» 

 

Ситуація: Відсутність безпечної та комфортної транспортної системи для 

мешканців м Миколаєва (500 тис мешканців). Розрахунок реальної 

вартості проїзду в громадському транспорті (серпень - вересень 2014) 

26 серпня 2014 року міськвиконком Миколаєва повинен був оголосити про 

підвищення тарифів на проїзд у маршрутному таксі до 3 гривень. Активісти 

Демократичного Альянсу, Центру Антикорупційних розслідувань 

виступили на засіданні виконкому з вимогою створення робочої групи, яка 

перевірить техніко-економічне обґрунтування підвищення тарифу на 

проїзд в громадському транспорті.  

Протягом двох наступних тижнів активісти проводили дослідження – 

перевіряли  пасажиропотік, вираховували справжню вартість проїзду. А це 

2,15 гривні. Була проведена прес-конференція, де  всі дослідження були 

докладно представлені. За результатами саме аудиту організації міський 

голова наклав вето на підвищення тарифу.  

Майже 4 місяці ціна трималася на рівні 2.50 гривні. В листопаді 2014 

року виявилося, що міськвиконком замовив аудит ТОВ «Міжнародна 

аудиторська компанія», і на це було виділено 85 тисяч гривень бюджетних 
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коштів. І вже за його результатами рішенням Миколаївського виконавчого 

комітету проїзд був піднятий до 3-х гривень.  

Але компанія задля безпечної та комфортної транспортної системи 

для мешканців м Миколаєва триває. Організація отримала мікрогрантову 

підтримку від ФРММ за кошти NED- $800, 00 на проект головною темою 

якого є непрозоре бюджетне фінансування послуг аудиторської фірми 

ТОВ «Міжнародна аудиторська фірма» в розмірі 85 тис. грн. 

 

Діяльність: 

Протягом березня-вересня 2015 р. планується провести перевірку на 

джерела фінансування замовлення аудиторської фірми ТОВ «Міжнародна 

аудиторська фірма» в розмірі 85 тис. грн. Миколаївським міським 

виконкомом. При наявності порушень подати 2 позови до Центрального 

суду м. Миколаєва (про неправомірність використання бюджетних коштів, 

про необґрунтоване підвищення тарифу на проїзд в громадському 

транспорті м. Миколаєва). Провести інформаційну кампанію для 

оповіщення громади міста про фінансування з міського бюджету. 

Заплановані результати;  

Виявити законність або незаконність  джерел фінансування послуг 

аудиторської фірми ТОВ «Міжнародна аудиторська фірма» в розмірі 85 

тис. грн. з бюджету міста Миколаєва.  

 

Партнер в реалізації проекту - ГО «Центр антикорупційних розслідувань» 
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Додаток 1 

 
ДОГОВІР про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим 

комплексом або комплексом будинків і споруд  

м. Миколаїв ____________________ 

Замовник ____________________________________________________ та 

Комітет самоорганізації робітничого селища Ялти, Виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради (ОКПО 26174043), державна реєстрація проведена 20.02.2002 р., номер запису 

1522120000004719 (далі — Управитель)  домовились про наступне. 

Стаття 1. Поняття та терміни 

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

Житловий будинок (далі — будинок) — будівля капітального типу), споруджена з 

дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і 

призначена для постійного у ній проживання. 

Замовник — власники (співвласники) усіх житлових і нежитлових приміщень Об’єкта 

управління  або орендатор. 

Згода — ненадання заперечень з боку Замовника щодо умов цього Договору упродовж 30 

днів або іншого встановленого Договором терміну. 

Мешканці — власники, співвласники, наймачі, орендарі, що володіють окремими 

житловими і нежитловими приміщеннями будинку. 

Об’єкт управління (далі — Об’єкт) — окремий будинок,  разом з прилеглими до них 

прибудинковими територіями, що надається в управління.  

Послуга з управління будинком (далі — Послуга) — результат господарської 

діяльності, спрямованої на задоволення потреби власників, співвласників в ефективному 

управлінні належним їм майном, організації забезпечення потреб мешканців Об’єкта в 

житлово-комунальних послугах, а саме послуги з перевезення ТПВ. 

Правила управління будинком — Правила управління будинком, спорудою, житловим 

комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджені наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 2 лютого 2009 року № 13. 

Управитель — особа, яка за договором з власником здійснює управління будинком і 

забезпечує належну експлуатацію відповідно до закону та договірних умов.  

1.2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України. 

Стаття 2. Предмет договору 

2.1. Управитель зобов’язується надавати Замовникові Послуги управління Об’єктом 

(укладання договору про надання житлово - комунальних послуг, а саме послуги з перевезення 

ТПВ) для _____ мешканців житлового будинку___________________________________, а 

Замовник відшкодовувати здійснені ним необхідні витрати, пов’язані з управлінням житловим 

будинком. 

2.2. У разі коли згідно з Договором Управителю доручається виконання не всіх функцій з 

управління Об’єктом, решту функцій Замовник виконує самостійно. 

Стаття 3. Обов’язки Управителя 

Управитель зобов’язаний: 

3.1. Надавати Послугу відповідно до вимог Правил управління будинком, у тому числі:  
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— організовувати надання мешканцям житлово-комунальних послуг відповідно до 

стандартів, нормативів, норм, порядків і правил,  планувати заходи щодо укладання договору 

про надання житлово - комунальних послуг, а саме послуги з перевезення ТПВ; 

— вести передбачену законодавством звітність, а також технічну документацію щодо 

виконання послуги; 

— надавати необхідну інформацію, розглядати у визначений законодавством строк 

претензії та скарги Замовника та мешканців, реєструвати їх звернення, проводити відповідний 

перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги (перевезення ТПВ) в разі їх 

ненадання, надання не в повному обсязі або зниження якості в установленому порядку  

— вести облік вимог (претензій) мешканців у зв’язку з порушенням порядку надання 

послуги, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-

відновлювальних робіт; 

3.2. Здійснювати управління безпосередньо, а також укладати договори із 

субпідрядниками на виконання окремих видів робіт.  

3.3. У разі вчинення будь-якого правочину щодо Об’єкта повідомляти осіб, учасників 

такого правочину про те, що він є Управителем, а не власником майна. 

3.4. Подавати Замовникові у повному обсязі достовірну інформацію про управління 

Об’єктом протягом місяця з моменту отримання відповідного запиту, якщо інше не встановлено 

законодавством. 

3.5. Планувати та провадити діяльність з управління Об’єктом відповідно до стандартів, 

нормативів, норм, порядків і правил. 

3.6. Попереджувати Замовника про наслідки невжиття або зволікання із вжиттям окремих 

заходів. 

3.7. Вести та зберігати документацію, передбачену Правилами управління будинком.  

3.8. Надавати мешканцям в установленому законодавством порядку необхідну 

інформацію про перелік житлово-комунальних послуг (перевезення ТПВ), її вартість, загальну 

вартість місячного платежу, структуру цін (тарифів), норми споживання, режим надання послуг  

та їх споживчі властивості. 

3.9. Подавати щороку до 1 квітня Замовникові звіт про результати своєї діяльності та стан 

виконання фінансового, господарського та перспективного планів.  

Стаття 4. Обов’язки Замовника 

Замовник зобов’язаний: 

4.1. Оплачувати Послугу в установлені цим Договором строки та порядку. 

4.2. Погоджувати річні фінансовий, господарський та перспективний плани Управителя 

протягом одного місяця з моменту подання або внесення пропозицій щодо їх коригування.  

4.3. Не втручатися у фінансову та господарську діяльність, що провадиться Управителем 

згідно з погодженими планами. 

4.4. Брати (за потреби) участь у розгляді спорів між Управителем та виробниками 

(виконавцями) житлово-комунальних послуг, власниками (співвласниками), орендарями, 

наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта. 

4.5. Укласти Договір, підготовлений Управителем на основі типового договору у 

відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

4.6. Про ініціювання розірвання Договору письмово повідомляти Управителя не пізніше 

ніж за один місяць до запропонованої дати. 

Стаття 5. Права Управителя 

Управитель має право: 
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5.1. Від свого імені вчиняти щодо Об’єкта правочини, необхідні для дотримання Правил 

управління будинком, з урахуванням обмежень, установлених цим Договором. 

5.2. Отримувати від Замовника у повному обсязі достовірну документацію відповідно до 

Правил управління будинком, а також обґрунтовані письмові вказівки щодо коригування 

фінансових, господарських, перспективних планів, невжиття або відстрочення вжиття окремих 

заходів. 

5.3. Визначати (якщо не встановлено інше) виконавців окремих житлово-комунальних 

послуг, укладати в установленому законодавством порядку договори з виробниками, 

виконавцями, мешканцями об’єкта і контролювати виконання умов таких договорів.  

5.4. Вносити Замовникові пропозиції щодо надання додаткових послуг, виконання робіт 

та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження, що не передбачені цим Договором, та 

укладати відповідні договори. 

5.5. Отримувати на поточний рахунок плату від мешканців Об’єкта за надані житлово-

комунальні послуги – послуги з перевезення ТПВ. 

5.6. Отримувати від Замовника у повному обсязі платежі за Послугу в установлені цим 

Договором строки та порядку, плату за спільне використання мереж, а також інші платежі, 

пов’язані з наданням Послуги за цим Договором. 

5.7. Здійснювати обробку персональних даних Замовника, дії щодо їх захисту, а також 

надавати часткове або повне право обробки персональних даних третім особам для цілей, 

пов’язаних із виконанням цього Договору та у відповідності до чинного законодавства. 

Стаття 6. Права Замовника 

Замовник має право: 

6.1. Подавати у письмовій формі претензії (у разі їх виникнення до Управителя) протягом 

десяти робочих днів від дати виникнення, а також одержувати від Управителя повної та 

достовірної інформації про управління Об’єктом. 

6.2. Перевіряти наявність та правильність ведення Управителем документації, 

передбаченої Правилами управління будинком. 

6.3. У разі виявлення недоліків повертати на доопрацювання Управителю фінансовий, 

господарський та перспективний плани. 

6.4. Подавати пропозиції щодо внесення доповнень до цього Договору.  

6.5. Ініціювати розірвання цього Договору у випадках та на умовах, що передбачені в 

ньому. 

Стаття 7. Вартість послуг 

7.1. Сторони погодилися, що Замовник сплачує за надану Управителем Послугу 

щомісяця, в межах встановленого тарифу послуги з перевезення ТПВ 

7.2. Вартість та порядок оплати додаткових послуг управителя визначається за 

погодженням Сторін та оформляється додатковими договорами, які є невід’ємною частиною 

цього Договору. 

7.3. Розрахунковий період за цим Договором починається 20 числа місяця, попереднього 

за звітним і закінчується 19 числа звітного місяця. 

На вимогу Замовника Управитель зобов’язаний надати рахунок-фактуру на паперовому 

носії, засвідченому печаткою Управителя. 

Стаття 8. Порядок оплати 

8.1. Оплата Послуг за кожен розрахунковий період здійснюється (платежі вносяться) не 

пізніше 29 числа звітного місяця. 
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8.2. Сторони погодили, що незалежно від вказаного в платіжному документі призначення 

платежу, здійсненого Замовником, грошові кошти, що надійшли від Замовника зараховуються в 

наступному порядку: 

— у першу чергу погашаються борги Замовника минулих періодів; 

— у другу чергу погашаються неустойка (пеня, штраф); 

— у третю чергу погашається сума поточних платежів. 

8.3. Сторони домовились встановити строк позовної давності у 3 (три) роки за вимогами 

Управителя до Замовника про стягнення заборгованості з оплати Послуг, що надаються за цим 

Договором, та строк позовної давності у 3 (три) роки за вимогами Управителя до Замовника про 

стягнення неустойки (пені, штрафу), що виникли з цього Договору. 

Стаття 9. Відповідальність сторін 

9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору. 

9.2. Сторони не несуть відповідальності у разі, коли порушення зобов’язань за цим 

Договором сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх 

необхідних заходів для належного виконання зобов’язання. 

9.3. Управитель несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну 

Замовника в розмірі та порядку, що визначаються законодавством.  

9.4. Управитель не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну 

Замовника та мешканців Об’єкта, якщо така шкода спричинена обставинами непереборної сили 

(дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру) або діями 

Замовника та мешканців Об’єкта. 

9.5. Замовник не відповідає за зобов’язаннями Управителя перед третіми особами, якщо 

інше не встановлено чинним законодавством, цим Договором чи іншою домовленістю Сторін.  

9.6. Управитель не відповідає за зобов’язаннями Замовником перед третіми особами, 

якщо інше не встановлено чинним законодавством, цим Договором чи іншою домовленістю 

Сторін. 

9.7. Жодна із Сторін не відповідає за зобов’язанням іншої Сторони, що виникли до 

моменту набуття чинності цього Договору. 

Стаття 10. Форс-мажор 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання 

непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного 

характеру), що унеможливлює надання та оплату Послуг відповідно до умов цього Договору.  

До таких обставин відносяться стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, 

страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за 

Договором, тощо, але не обмежуються ними. 

10.2. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення стороною 

про настання форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо сторона, яка не може 

виконати зобов’язання, вжила б заходів, яких вона й справді могла б вжити, для виходу із форс-

мажору. 

10.3. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань на весь період 

його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов’язань відкладається на весь період дії 

форс-мажорних обставин та ліквідації наслідків. 

10.4. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну 

протягом п’яти календарних днів з моменту їх настання.  
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Замовник інформує Управителя письмовим повідомленням. Управитель — офіційним 

повідомленням через засоби масової інформації. 

Стаття 11. Дія договору 

11.1. Свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є 

факт отримання Споживачем та оплати Послуги. 

12.2. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2018 

року. У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у 

письмовій формі про розірвання договору або необхідність його перегляду, цей договір 

вважається щороку продовженим. 

11.2. Договір може бути розірваний достроково у разі: 

— невиконання умов Договору Сторонами; 

— відмови Управителя або Замовника від управління у зв’язку з неможливістю для 

Управителя особисто здійснювати управління Об’єктом; 

— відмови Замовника від виконання цього Договору внаслідок відчуження ним його 

частки у спільному майні Об’єкта; 

— ліквідації або реорганізації юридичної особи — Управителя, або визнання її 

банкрутом; 

— припинення юридичної особи або смерті (визнання її недієздатною, обмежено 

дієздатною або безвісно відсутньою) фізичної особи — Замовника; 

— одержання негативних результатів обстеження технічного стану Об’єкта в 

установленому порядку; 

— з інших обставин, передбачених ст. 634 Цивільного Кодексу України. 

11.3. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід’ємною частиною цього 

Договору та мають юридичну силу у випадку їх письмового оформлення. У такому випадку 

Договір вважається укладеним без урахування обмежень ст. 634 ЦКУ.  

Стаття 12. Підписи Сторін 
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Додаток 2 

 

 
УКРАЇНА 

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                   

                                                     РІШЕННЯ 

 
Про затвердження Положення про громадських 

 інспекторів благоустрою міста Вознесенська 

 

Відповідно до статей 10, 40, 41 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", 

пункту 44 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 № 7 "Про затвердження 

Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів", підпункту  1.5  

пункту 1, пункту 4 наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09 

листопада 2007 №177 "Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою 

населеного пункту" та з метою контролю за станом благоустрою міста, міська рада 

 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів благоустрою міста Вознесенська, що 

додається. 

2. Затвердити зразок посвідчення громадського інспектора благоустрою міста 

Вознесенська,що додається. 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 13 січня 

2012 року «Про перелік посадових осіб, яким надається право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення»: 

        а) доповнити пункт шостий «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (ст. 152 КУпАП) в 

графі «Назва посади уповноваженої особи» словами «громадські інспектори благоустрою міста 

Вознесенська». 

 

Міський голова                                                               В.Д. Луков  

 

                                                                                                  

 

 

 

  Додаток до                                                                                                         

  рішення міської ради 
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                Положення 

про громадських інспекторів благоустрою міста Вознесенська 

 

1. Загальні положення 

Це Положення розроблене відповідно до статті 41 Закону України "Про благоустрій населених 

пунктів", наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 16 січня 2007 № 7 "Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері 

благоустрою населених пунктів", «Правил благоустрою, санітарного утримання територій, 

забезпечення чистоти і порядку в місті», затвердженого рішенням міської ради від 02 червня 2008 

року № 35 

Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюють громадські інспектори 

благоустрою міста Вознесенська (далі - громадські інспектори). 

2. Організація діяльності громадських інспекторів 

Діяльність громадських інспекторів організовує та координує Управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.  

Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і 

стандартами щодо вимог з благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу виконавчої 

влади з питань житлово-комунального господарства, рішеннями  міської ради та її виконавчого 

комітету, «Правилами благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і 

порядку в місті» та цим Положенням. 

3. Порядок призначення громадських інспекторів 

Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають 

досвід роботи у сфері благоустрою та пройшли співбесіду в Управлінні житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради  .  

Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає міському голові письмову 

заяву довільної форми . До заяви  додається подання громадської організації, органу самоорганізації 

населення (ОСН), вуличного чи квартального комітет, об’єднання співвласників багатоповерхових 

будинків (ОСББ), що його рекомендує. В поданні надається наступна інформація: прізвище, ім’я по 

батькові рекомендованого представника громадського об’єднання, дата народження, адреса, телефон, 

електронна пошта, освіта, професійний досвід, уміння і навики громадської роботи, участь в заходах 

громадського об’єднання з питань благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в місті 

Вознесенську. 

Громадські інспектори призначаються розпорядженням міського голови, проект якого 

готується працівниками  Управління житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва Вознесенської міської ради  після проходження співбесіди і виявлення у претендента 

знань з основ законодавства з питань благоустрою населених пунктів та погодження з заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого виконавчим комітетом 

Вознесенської міської ради  зразка, що підтверджують їх повноваження, згідно з додатком . 

Посвідчення громадського інспектора благоустрою  виготовляє та видає  Управління 

житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради  

терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щорічного звіту 

громадського інспектора про виконану роботу. 

У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої він може 

здійснювати свої повноваження. 

Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без звільнення від 

основної роботи і без додаткової оплати праці. 
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Громадський інспектор повинен пройти інструктаж у Управлінні житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради  з питань складання протоколів 

про правопорушення законодавства у сфері благоустрою. 

4. Координація діяльності громадських інспекторів 

Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з Управлінням житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради  та іншими державними 

органами, які здійснюють контроль за станом та утриманням об'єктів благоустрою.  

Роботу громадських інспекторів координує посадова особа Управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради, до відання якої 

належать питання з благоустрою міста. 

 Посадова особа Управління житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва Вознесенської міської ради: 

- надає  практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за 

додержанням законодавства у сфері благоустрою та «Правил благоустрою, санітарного утримання  

територій, забезпечення чистоти і порядку в місті»; 

- координує  діяльність громадських інспекторів; 

- проводить  навчання, ознайомлює  з новими законодавчими та нормативними 

документами, які регулюють здійснення громадського контролю; 

- залучає його до участі в перевірках, які збігаються з напрямком діяльності громадського 

інспектора; 

- узгоджує план здійснення рейдів та перевірок та реєструє  направлення для громадського 

інспектора на проведення перевірок у відповідному журналі; 

- приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів благоустрою 

міста Вознесенська; 

- вносить подання про продовження терміну виконання функції громадського інспектора 

благоустрою міста на наступний рік.. 

5. Права громадських інспекторів 

Громадські інспектори мають право: 

- брати участь у проведенні спільно з працівниками Управлінням житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради, комунального підприємства 

«Санітарна очистка міста», комунального підприємства «Єдність» рейдів та перевірок додержання 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності  та жителями міста Вознесенська  

законодавства у сфері благоустрою населених пунктів та прилеглих територій;  

- проводити перевірки, складати протоколи про порушення законодавства у сфері 

благоустрою населених пунктів згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні порушення і 

подавати їх до адміністративної комісії при  виконавчому комітеті Вознесенської міської ради  для 

притягнення винних до відповідальності; 

- проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис,  відео зйомку 

як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства  у сфері благоустрою 

населених пунктів; 

- здійснювати інші повноваження відповідно до закону. 

6. Обов'язки громадських інспекторів 

Громадські інспектори зобов'язані: 

- дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні 

рейдів та перевірок; 

- сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати Управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради в місті про 

результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;  
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-  не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до Управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради  щорічний звіт 

про проведену роботу. 

7. Позбавлення повноважень громадського інспектора 

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

Вознесенської міської ради  має право позбавити його права виконувати обов'язки громадського 

інспектора благоустрою з анулюванням відповідного посвідчення у разі:  

- ненадання до Управління  у встановлені терміни щорічного звіту або негативної їх оцінки;  

- неналежного виконання ним обов'язків громадського інспектора;  

- вчинення громадським інспектором порушень законодавства з питань благоустрою міста 

Вознесенська, перевищення повноважень, а також вчинення інших протиправних дій при виконанні 

обов'язків громадського інспектора благоустрою населених пунктів. 

Розпорядження  про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора 

благоустрою населених пунктів з анулюванням відповідного посвідчення приймається  міським 

головою за відповідним поданням Управління житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва Вознесенської міської ради  . 

                                                                                                          

 


