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ПРОГРАМА 

підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя 
 

1. Мета програми 

 

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні 

питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. 

Забезпечення реалізації повноважень  органів самоорганізації населення та 

сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання  

 

Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста 

Запоріжжя розроблена відповідно до статті 140 Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи 

самоорганізації населення» і спрямована на подальший розвиток 

самоврядування в м. Запоріжжі як важливої складової становлення 

громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-

економічних засад місцевого самоврядування, та створення сприятливих 

передумов для участі громади міста Запоріжжя у вирішенні питань місцевого 

значення. 

На теперішній час у місті Запоріжжі налічується 230 органів 

самоорганізації населення, з яких 54 - легалізовано шляхом реєстрації 

юридичної особи і 176 - легалізовано шляхом повідомлення про заснування. 

Процес розвитку в місті інституту органів самоорганізації населення 

триває – на території міста з’являються ініціативні групи з метою створення 

нових та розширення меж діючих органів самоорганізації населення. 

Враховуючи сучасний стан розвитку системи органів самоорганізації 

населення в місті Запоріжжі, наявність реального потенціалу розвитку даного 

інституту громадянського суспільства, важливість органів самоорганізації 

населення для сталого розвитку міста, затвердження Програми є необхідністю. 

Скоординована робота органів місцевого самоврядування міста з органами 

самоорганізації населення надасть можливість більш повно і якісно спільно 

вирішувати проблеми мешканців. 

 

3. Завдання і заходи 

 

Завдання та заходи Програми спрямовані на створення в місті 

організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого  
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розширення участі населення міста у вирішенні завдань його соціально-

економічного і культурного розвитку і, в першу чергу, більш повного 

задоволення потреб та інтересів жителів шляхом об’єднання зусиль міської 

ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення міста. 

Завдання та заходи програми представлені у додатку 1.  

 

4. Обсяги та джерела фінансування  

 

Обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 2. 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми 

 

Очікуваний кінцевий результат Програми – виконання заходів з 

підвищення якості самоорганізації населення у вирішенні соціально-побутових 

питань громадян. 

Показники виконання завдань Програми представлені у додатку 3. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Голови органів самоорганізації населення щоквартально, до 15 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом, а за ІV квартал до 12 грудня  

поточного року надають звіти про проведену ними роботу головному 

розпоряднику бюджетних коштів. За результатами зазначених звітів головні 

розпорядники бюджетних коштів надають фінансову підтримку головам 

органів самоорганізації населення. Без надання звітів за виконану роботу за 

відповідний квартал та за рік до районних адміністрацій, головам органів 

самоорганізації населення, фінансова допомога не виплачується. 

Головним розпорядником бюджетних коштів, що здійснює координацію 

дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок 

взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування, є 

районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району. 
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