
   

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Двадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2022 року                      м. Сновськ                                    № 14-20/VІІІ 

   

Про затвердження Програми 

підтримки органів самоорганізації 

населення  Сновської МТГ на 2023-2024 роки 
 

З метою підвищення громадської активності, подальшого розширення участі 

населення Сновської ТГ у вирішенні завдань соціально-економічного і 

культурного розвитку; керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про органи самоорганізації 

населення»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань 

законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

молоді, спорту, депутатської діяльності та етики  

міська рада вирішила: 

  

1. Затвердити Програму підтримки органів самоорганізації  населення  

Сновської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (далі - Програма), 

що додається. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради у 2023-2024 роках передбачити 

фінансування  видатків на виконання заходів Програми за умови 

перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за 

підсумками першого півріччя. 

 

3. Визначити головним розпорядником коштів Програми Сновську міську 

раду.  

 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника відділу 

юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами В.Уманського та 

на постійну  комісію міської ради  з питань законності, освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської 

діяльності та етики (голова І.Батюк).  

 

 

Міський голова                                         Олександр МЕДВЕДЬОВ  



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  Сновської міської ради 

(20 сесія 8 скликання) 

від 22 грудня 2022 р. № 14-20/VІІІ 

 

 

ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

СНОВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

НА 2023-2024 РОКИ 

 

І. Паспорт Програми 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми 
Депутат Сновської міської ради від ПП 

«НАШ КРАЙ» Павло Солодовник 

2. Розробник Програми 

Відділ юридичної  роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами Сновської 

міської ради 

3. Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада 

4. Учасники Програми Сновська міська рада  

5. Термін реалізації Програми 2023 -2024 роки 

6. 

Перелік  бюджетів, які  беруть      

участь   у виконанні Програми Бюджет  Сновської  міської ТГ   

7 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 
150 000,00 грн. * 

* Примітка: 

обсяг фінансових ресурсів передбачається за умови перевиконання дохідної частини 

загального фонду місцевого бюджету за підсумками першого півріччя. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма 

 

 Програма підтримки органів самоорганізації населення  Сновської ТГ на 2023-2024 

роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення». Одним 

із пріоритетних напрямків політики розвитку громадянського суспільства є підвищення ролі 

місцевих локальних громад у вирішенні окремих питань місцевого значення через орган 

самоорганізації населення (далі - ОСН). Підвищення громадської активності членів органів 

самоорганізації населення, участь їх у суспільному житті громади, впровадження нових 

форм взаємодії з ними є одним із стратегічних пріоритетів суспільно-політичного розвитку 

громади.  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають 

завдання підвищення добробуту населення, забезпечення участі населення у вирішенні 

питань місцевого значення, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь територіальних 

мікрогромад у реалізації заходів щодо соціально-економічного, культурного розвитку 

відповідних територій, інших місцевих програм. Всі ці питання віднесені до завдань, що 

ставляться перед ОСН. Посилення уваги до розвитку системи ОСН, забезпечення його 

законних прав та інтересів в сфері власної діяльності, зміцнення матеріальної бази є 

визначальними напрямками сучасної політики місцевої влади в Сновській ТГ. Надання 

всебічної матеріальної та організаційної підтримки ОСН має сприяти у створенні на 



місцевому рівні системи забезпечення мешканців необхідними соціальними інструментами 

для підвищення їх активності, подання пропозицій для включення до місцевих програм та 

виділення коштів на вирішення окремих питань місцевого значення, у тому числі, 

благоустрою та утримання територій.  

 Також існує необхідність підвищення якості життя мешканців, що проживають на 

території, на якій здійснює свою діяльність ОСН, та подальшого задоволення соціальних, 

культурних, побутових та інших потреб населення шляхом сприяння у наданні їм 

відповідних послуг через ОСН.  

ОСН, якій створений  для вирішення вищезазначених питань, стикається із такими 

проблемами: 

 - відсутність належної ресурсної бази та коштів для проведення діяльності, 

спрямованої на виконання покладених на нього завдань;  

- недостатній рівень співпраці та чіткого розмежування функцій і повноважень між 

органами місцевого самоврядування та ОСН;  

- недостатня інформованість жителів про обсяг повноважень та можливостей ОСН у 

вирішенні окремих питань місцевого значення.  

Однією з основних причин існування вказаних проблем є низький рівень матеріального 

та фінансового забезпечення ОСН, внаслідок чого виникає неспроможність власними силами 

задовольнити потреби мешканців, чиї інтереси орган представляє.  

З метою забезпечення реалізації поставлених державою завдань щодо конструктивної 

взаємодії органів місцевої влади з органами самоорганізації населення виникла необхідність 

розробки Програми підтримки органів самоорганізації населення Сновської ТГ на 2023-2024 

роки. 

 

ІІІ. Визначення мети та завдань Програми 

 

Мета Програми: забезпечення реалізації державної політики щодо створення 

організаційно-правових і матеріально-технічних умов для сталого розвитку ОСН на території 

Сновської ТГ, подальшого розширення участі населення Сновської ТГ у вирішенні завдань 

соціально-економічного і культурного розвитку, і в першу чергу, більш повного задоволення 

потреб та інтересів жителів шляхом об'єднання зусиль міської ради та її органів з ОСН.  

Основним завданням Програми є забезпечення повноцінного та ефективного 

функціонування діяльності ОСН.  

У Програмі визначені такі основні напрямки діяльності (пріоритетні завдання): 

 - укладання соціальних угод між міською радою в особі міського голови та головою 

ОСН про спільні дії і співробітництво; 

 - матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН; 

 - фінансове забезпечення діяльності ОСН;  

 - інформаційно-методичне забезпечення діяльності ОСН (організаційно-методичне 

супроводження для використання електронних ресурсів: сайт Сновської міської ради, 

інтернет, тощо, надання друкованих або тиражованих інформаційних матеріалів, бюлетенів, 

оголошень) для інформування населення, у тому числі, про діяльність ОСН; 

 - підвищення рівня благоустрою відповідної території.  

 

ІV. Строки виконання Програми 

 

Початок дії  Програми – січень 2023 року, закінчення – грудень 2024 року. 

 

V. Порядок створення ОСН 

 

ОСН створюється відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації 

населення». Дозвіл на створення ОСН надається рішенням сесії міської ради. Легалізація 

ОСН здійснюється шляхом його реєстрації або письмового повідомлення виконавчого 

комітету Сновської міської ради про заснування ОСН. 

 

 



VІ. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету міської ТГ та інших 

джерел згідно чинного законодавства в межах обсягу  затверджених видатків.  

Фінансування ОСН здійснюється з бюджету Сновської ТГ, обсяг видатків на діяльність 

одного ОСН на рік визначається сесією міської ради при наданні дозволу на створення 

органу в межах реальних фінансових можливостей бюджету.  

У разі набуття органом самоорганізації населення статусу юридичної особи, відповідно 

із ст. 22 Закону України «Про органи самоорганізації населення» розпорядником коштів є 

керівник  ОСН.  

У разі створення ОСН без статусу юридичної особи кошти виділяються рішенням 

виконавчого комітету міської ради за поданням керівника ОСН. 

Керівник  ОСН має в кінці року відзвітувати про використання коштів.  

Члени ОСН виконують свої обов’язки  на громадських засадах. 

Напрямки використання коштів бюджету Сновської міської ТГ: 

- реалізація соціально-економічного, культурного розвитку відповідної 

території; 

- здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища; 

- благоустрій населених пунктів. 

 

VІI. Виконавці Програми та контроль 

 

Виконавцем Програми є Сновська міська рада. 

Контроль за виконанням Програми покладається на начальника відділу юридичної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами та на постійну  комісію міської ради  з 

питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

молоді, спорту, депутатської діяльності та етики. 

 

VIІI. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

Реалізація завдань та заходів Програми забезпечить можливість більш широко охопити 

територію громади діяльністю ОСН, що дозволить значною мірою підвищити участь 

населення у вирішенні питань місцевого значення, реалізації соціально-економічного, 

культурного розвитку відповідних територій громади. Через органи самоорганізації, за 

допомогою органів місцевої влади буде надано сприяння у задоволенні соціальних, 

культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних 

послуг. Прийняття міської цільової Програми, сталий розвиток ОСН дозволить більш 

ефективно розв’язувати соціальні та побутові проблеми мешканців громади, оскільки до їх 

вирішення будуть застосовані принципи системності, комплексності та взаємодії органів 

місцевого самоврядування з ОСН, розвитку самоконтролю мешканцями громади та 

взаємодопомоги. У результаті виконання Програми буде досягнута основна мета – 

покращення добробуту та якості життя жителів Сновської ТГ, створення належних умов для 

участі жителів у вирішенні окремих питань місцевого значення, здійснення конкретних 

заходів, спрямованих на затвердження в громаді атмосфери взаємної довіри і конструктивної 

співпраці між органами місцевого самоврядування і ОСН.  

 

 

 

Начальник відділу юридичної роботи  

та взаємодії з правоохоронними органами                                            Владислав УМАНСЬКИЙ                      


