
 

                                                        

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 17.03.2021  № 8/7-25 
            м. Покровськ 

 

 

Про затвердження Положення про  

комунальну установу Покровський  

координаційний комітет самоорганізації  

населення в новій редакції 

 

 

З метою забезпечення реалізації прав громадян які мешкають на 

території  Покровської територіальної громади та їх участі в місцевому 

самоврядуванні та вирішенні питань місцевого значення, враховуючи 

рішення сесії від 18.12.2020 №8/1-32 «Про реорганізацію юридичних осіб 

публічного права шляхом приєднання до Покровської міської ради Донецької 

області»,  керуючись ст.26, 59 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада.  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про комунальну установу Покровський 

координаційний комітет самоорганізації населення в новій редакції 

(додається).  

 

        2. Пункт 3 рішення міської ради від 22.06.2016 № 7/13-31 «Про 

затвердження Положення про комунальну установу Покровський 

координаційний комітет самоорганізації населення» вважати таким, що 

втратив чинність. 

 

        3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської 

діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання законності, 

охорони прав та законних інтересів (Тришкін). 

 

 

 

Міський голова            Р.Требушкін 

 

 



  

Затверджено                                                                       

рішенням міської ради  

від 17.03.2021 № 8/7-25 

Міський голова 

_______________Р. Требушкін 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комунальну установу 

Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровськ 2021 



Загальні  положення 

1. Комунальна установа «Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення» (надалі – Комітет) створюється для  забезпечення 

реалізації прав громадян та участі в місцевому самоврядуванні, залучення 

членів територіальної громади до вирішення питань місцевого значення. 

Комітет створений рішенням Красноармійської міської ради Донецької 

області від 29.01.2016 року №7/4-9 і утримується за рахунок коштів 

місцевого бюджету та коштів з інших надходжень, не заборонених 

законодавством України. 

 

2. Організаційно – правовий статус Комітету – комунальна 

установа. 

 

3. Комітет є юридичною особою, має власну печатку із своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи і бланки, рахунок у 

банку та Державній казначейській службі України. 

 

4. Засновником комунальної установи «Покровський 

координаційний комітет самоорганізації населення» є Покровська міська 

рада Донецької області. 

5. Повна назва комунальної установи: Комунальна установа 

Покровський координаційний комітет самоорганізації населення; скорочена 

назва:  Покровський ККСН. 

6. Юридична адреса Комітету: 85300, м. Покровськ, Донецької 

області, мікрорайон «Південний», буд. 1. 

Територія, на яку розповсюджується діяльність Покровського ККСН є: 

м. Покровськ, м. Родинське, с. Гришине, с. Перше Травня, с. Котлине, 

с.Троянда, с.Новотроїцьке, с.Жовте, с.Нововасилівка, с.Новоолександрівка, 

с.Новооленівка, с.Новопустинка, с.Успенівка, с.Піщане, с.Вовкове, с.Звірове, 

с.Солоне, с. Лисівка, с. Гнатівка, с.Даченське, с. Зелене, с. Новий Труд, 

с.Новопавлівка, с. Новоукраїнка, с. Ріг, с. Сухий Яр, с. Чунишине, 

смт.Шевченко, с. Срібне, с. Богданівка, с. Запоріжжя, с. Новоандріївка, 

с.Горіхове, с. Преображенка, с. Троїцьке, с.Українка, с.Ясенове, 

с.Новоєлизаветівка, с. Котлярівка, с. Надеждинка, с. Пушкіне. 

У своїй діяльності Комітет керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Покровської міської ради Донецької області та її виконавчого комітету, а 

також розпорядженнями Покровського міського голови, іншими нормативно 

– правовими актами та цим Положенням. 

7. Комітет працює відповідно до Програми розвитку органів 

самоорганізації населення Покровської міської ради на 2021 – 2026 роки 



(нова редакція), яку затверджено рішенням Покровської міської ради. 

Щорічно комітет звітує про проведену роботу перед Покровською міською 

радою. 

8.   Службові обов’язки працівників Комітету визначаються посадовими 

інструкціями, що затверджуються керівником. 

 

Поняття органу самоорганізації населення 

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні 

окремих питань місцевого значення. 

 

Головні завдання та повноваження Покровського ККСН 

 

1. Головними завданнями Комітету є : 

 

1) створювати умови для участі жителів у вирішенні питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів України; 

2) сприяти наданню якісних соціальних, культурних, побутових та 

інших послуг жителям Покровської територіальної громади; 

3) приймати активну участь у реалізації соціально-економічного, 

культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм; 

4) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, 

вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у Покровській міській раді 

Донецької області та її органах, у виконавчому комітеті Покровської міської 

ради; 

5) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації 

актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Покровської 

міської ради Донецької області та її виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови; 

6) вносити у встановленому порядку пропозиції до проєктів 

місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку та 

проєктів місцевого бюджету; 

7) організовувати на добровільних засадах участь населення у 

здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, 

проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані 

садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні 

дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за 

інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні 

бригади, використовуватися інші форми залучення населення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


8) організовувати на добровільних засадах участь населення у 

здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації 

наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, 

комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням 

встановленого законодавством порядку проведення таких робіт; 

9) здійснювати контроль за якістю наданих громадянам, які 

проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації 

населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у 

зазначених жилих будинках ремонтних робіт; 

10) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та 

організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-

освітньої, спортивно-оздоровчої, виховної та просвітницько-профілактичної 

роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і 

спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної 

культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових 

традицій; 

11) організовувати допомогу громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, сім’ям загиблих воїнів, ветеранів війни та військовослужбовців, 

малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим 

вразливим групам населення, вносити пропозиції з цих питань до органів 

місцевого самоврядування; 

12) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в 

здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням 

правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю 

за додержанням вимог пожежної безпеки; 

13) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у 

забезпеченні ними охорони громадського порядку; 

14) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян; 

15) сприяти депутатам Покровської міської ради Донецької області в 

організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої 

роботи у виборчих округах; 

16) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації 

населення, організовувати обговорення проєктів його рішень з 

найважливіших питань. 

2. Для виконання покладених на Комітет завдань йому надається право: 

- координувати діяльність комітетів самоорганізації населення у 

мікрорайонах, квартальних комітетах, а також в межах міських, селищних та 

сільських територіях, що належать до території діяльності органу 

самоорганізації населення, залучати їх на добровільних засадах до виконання 

завдань, покладених на Покровський ККСН;  



- здійснювати контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг 

та виконанням ремонтних робіт; 
- видавати, засвідчувати печаткою документи, довідки та громадські 

характеристики мешканцям (про ведення спільного господарства, про місце 

фактичного проживання, на придбання палива, матеріальної допомоги) та 

інше (за зверненням); 
- розглядати звернення громадян, вести прийом в межах наданих 

повноважень; 
- вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які 

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення; 

- фіксувати факти правопорушень згідно статей 149-154 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, складати протоколи 

правопорушень та передавати для розгляду на адміністративну комісію 

міськвиконкому; 
- інформувати громадян про діяльність органів самоорганізації 

населення; 
- брати участь у нарадах з питань діяльності органів самоорганізації 

населення; 
- скликати в установленому  порядку наради з питань, що належать до 

компетенції Комітету; 
- мати печатку з найменуванням Комітету, а також інші печатки  і 

штампи установленої форми, що необхідні в роботі Комітету. 
 

Покладання на Комітет функцій, обов’язків та повноважень, не 

передбачених цим Положенням, та таких, що не стосуються компетенції  

Комітету, не допускається. 

 

Організаційна структура (порядок обрання) і керуючі органи  

Покровського ККСН 

 

1. Комітет очолює керівник, який призначається  на посаду та 

звільняється з посади міським головою на умовах трудового договору 

(контракту). 

2. Керівник Комітету: 

1) організовує роботу Комітету, персонально відповідає за виконання  

покладених на Комітет завдань; 

2) скликає і проводить його засідання; 

3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення; 

4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи 

Комітету; 

5) представляє Комітет у відносинах з фізичними і юридичними 

особами; 

6) виконує доручення органу самоорганізації населення; 



7) проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до 

компетенції Комітету; 

8) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами 

України, а також прийнятим відповідно до них Положенням. 

Секретар Комітету: 

1) організовує підготовку засідання Комітету та питань, що виносяться 

на його розгляд; 

2) забезпечує ведення діловодства; 

3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ 

та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення; 

4) контролює виконання рішень органу самоорганізації населення; 

5) виконує інші передбачені Положенням обов’язки. 

У разі відсутності керівника Комітету та його заступника або 

неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин 

повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених 

Положенням, виконує секретар, або особа, призначена міським головой. 

3. Штатний розпис затверджує міський голова з урахуванням 

виконання всіх покладених на Комітет завдань. 

 

4. Взаємодія Комітету з органами місцевого самоврядування, 

іншими юридичними та фізичними особами визначається та здійснюється у 

відповідності з чинним законодавством України. 
 

 

Строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх 

дострокового припинення 

 

Покровський координаційний комітет самоорганізації населення 

обирається на безстроковий термін. Повноваження Комітету можуть бути 

достроково припинені у разі: 

1) невиконання рішень Покровської міської ради Донецької області, її 

виконавчого комітету - за рішенням Покровської міської ради Донецької 

області; 

2) невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем 

проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за 

рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання; 

3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - 

за рішенням суду. 

2. Комітет припиняє свої повноваження також у разі перебудови або 

реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, 

селищ, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах 

(конференції), що його заснували. 

3. Дострокове припинення повноважень Комітету тягне за собою 

припинення діяльності цього органу. 

 

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення 
 

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в 

межах своїх повноважень здійснюють: 

1) Покровська міська рада Донецької області та її виконавчі органи; 

2) виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію Комітету; 

3) збори (конференція) жителів за місцем проживання; 

4) органи державної влади. 

 

Порядок припинення діяльності Комітету 
 

1. Діяльність Покровського координаційного комітету самоорганізації 

населення припиняється відповідно до Закону України «Про органи 

самоорганізації населення» та його Положення. 

2. У разі припинення діяльності Комітету фінансові ресурси та майно 

повертаються Покровській міській раді Донецької області. 

 

Зміни та доповнення до Положення про комунальну установу 

Координаційний комітет самоорганізації населення затверджуються 

рішенням Покровської міської ради та підлягають державній реєстрації. 

 

 

Положення підготовлено КУ «Покровський  

координаційний комітет самоорганізації населення» 

 

 

В.о. начальника                          Д.Єрмолович 

 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови з                           О.Фролов 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 

Секретар міської ради          Н.Іваньо  


