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Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                          «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», Указу Президента України від 26 лютого                     2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства                   в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, підтримуючи ініціативу органів самоорганізації населення в місті Одесі, з метою продовження впровадження заходів зі створення організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста Одеси                  у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку Одеська міська рада 
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Одеса – 2020
І. ПАСПОРТ 
Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення   в м. Одесі на 2020-2022 роки
(далі – Програма)

1.
Ініціатор розроблення Програми 
Управління з питань взаємодії                          з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
2.
Розробник Програми 
Управління з питань взаємодії                          з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
3.
Відповідальний виконавець Програми 
Управління з питань взаємодії                          з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
4.
Виконавці Програми 
Управління з питань взаємодії                          з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, органи самоорганізації населення
5.
Термін реалізації Програми 
2020-2022 роки
6.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 
24 882,7 тис.грн

у тому числі: 

6.1
Кошти бюджету м. Одеси
24 882,7 тис.грн


ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають завдання підвищення добробуту населення, забезпечення участі громад 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. Усі ці питання віднесені до завдань, що ставляться перед органами самоорганізації населення.
Вирішення окремих питань місцевого значення через систему органів самоорганізації населення (далі – ОСН) як локальних громад є одним із пріоритетних напрямів політики розвитку громадянського суспільства. 
Правовий статус ОСН визначається Конституцією України                                (частина 5 статті 140) та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації населення».  

Згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» (далі – Закон) органи самоорганізації населення – це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення відповідних завдань.
Основними завданнями ОСН є: 
- створення умов для участі громадян у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України; 
- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб громадян шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 
- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм. 
У місті Одесі діють 47 ОСН мікрорайонного та квартального рівнів,      з них 44 комітети мікрорайонів та 3 квартальні комітети. 
ОСН у розрізі районів міста: Київський – 18 (з них 2 квартальні комітети), Малиновський – 9 (1 квартальний комітет), Приморський – 5 та Суворовський – 15. 
За період 2015-2019 років у місті Одесі зареєстровано 5 новостворених органів самоорганізації населення мікрорайонного рівня. 
Сьогодні в контексті розвитку Одеси не тільки як міста з великим економічним потенціалом, а й осередку розвитку самоорганізації в Україні, виникає необхідність подальшого розвитку ОСН. Ця потреба зумовлена тим, що в Одесі створені умови для участі населення у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста та інших програм.
Організація та діяльність ОСН ґрунтуються на принципах: 
- законності; 
- гласності; 
- добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради; 
- територіальності; 
- виборності; 
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідними радами; 
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед громадянами, які обрали орган самоорганізації населення; 
- фінансової та організаційної самостійності. 
Новостворені ОСН стикаються з такими проблемами:
- відсутність належної ресурсної бази та коштів для провадження діяльності, спрямованої на виконання покладених завдань; 
- недостатній рівень співпраці та чіткого розмежування функцій і повноважень між органами місцевого самоврядування та ОСН, що діють                    у місті; 
- недостатня інформованість мешканців міста про обсяг повноважень та можливостей ОСН у вирішенні окремих питань місцевого значення. 
Посилення уваги до розвитку системи ОСН, забезпечення їх законних прав та інтересів у сфері власної діяльності, зміцнення їх матеріальної бази, розширення обсягу повноважень за рахунок делегування частини власних повноважень місцевої ради та її виконавчих органів є визначальними напрямами сучасної політики місцевої влади в м. Одесі в зазначеній сфері.
	Так, з метою підвищення можливості ОСН самостійно виконувати власні і делеговані повноваження рішенням Одеської міської ради                      від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ затверджена Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки. Протягом дії Програми 46 органів ОСН отримували фінансові ресурси з бюджету                     м. Одеси для здійснення їх повноважень. Також за цей період 35 ОСН передано нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади м. Одеси в оперативне управління для належної організації їх діяльності. Територія, на яку поширюється діяльність ОСН, складає більше 86 % від загальної території міста Одеси.
З метою продовження роботи щодо створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста Одеси у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку розроблена Міська цільова програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки.
Програма сприятиме консолідації зусиль ОСН з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблем членів територіальної громади міста та забезпечення гідного рівня життя одеситів.

ІІІ. Визначення мети Програми

Підвищення громадської активності членів місцевих мікрогромад,                   їх участь у суспільному житті міста, розширення існуючої мережі ОСН за рахунок створення нових ОСН, впровадження нових форм взаємодії з ними                   є одним із стратегічних пріоритетів суспільно-політичного розвитку міста. 
Головною метою Програми є створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку і, в першу чергу, більш повного задоволення потреб та інтересів мешканців приватного сектору шляхом об'єднання зусиль Одеської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення міста.
Надання всебічної матеріальної та організаційної підтримки ОСН  сприятиме створенню на місцевому рівні системи забезпечення мешканців необхідними соціальними інструментами для підвищення їх активності                    у вирішенні окремих питань місцевого значення.
Програма виступає інструментом реалізації пріоритетного завдання «Освічена Одеса», визначеного у Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Задля створення належних умов розвитку самоорганізації населення                в місті Одесі необхідно розв’язати ряд проблемних питань щодо самоорганізації населення, що, як наслідок, забезпечать підвищення рівня життя мешканців мікрорайонів міста, у яких здійснюють свою діяльність відповідні ОСН. 
З метою сталого розвитку ОСН в місті Одесі забезпечуються належне формування та реалізація міської політики в цій сфері, а саме: 
- подальше удосконалення та розвиток нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази, створення і забезпечення діяльності в місті ОСН; 
- запровадження в практику найбільш ефективних механізмів взаємодії ОСН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, які впливають на розвиток міста; 
- реалізація механізму наділення ОСН власними і делегованими повноваженнями.
Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити врегулювання питань щодо:
- надання достатнього обсягу фінансових ресурсів, які спрямовуються на розвиток ОСН у м. Одесі;
- організаційного забезпечення здійснення ОСН власних та делегованих повноважень, зокрема щодо створення ОСН інформаційного банку даних про територію своєї діяльності, дислокацію житлових будинків, об'єктів соціальної, виробничої та адміністративної інфраструктури, демографічного, соціального складу населення тощо (паспорт ОСН); 
- розвитку різновидів соціальних послуг, впровадження інноваційних соціальних технологій, організації допомоги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; внесення пропозицій щодо таких питань органам місцевого самоврядування;
- участі керівників ОСН у піклувальних радах з надання різних видів допомоги незахищеним верствам населення м. Одеси;
- забезпечення стимулювання активної діяльності комітетів органів самоорганізації населення, керівного складу цих структур; 
- залучення населення на добровільних, договірних засадах до здійснення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані територій, у межах яких здійснюють свою діяльність ОСН, тощо.
Фінансування заходів Програми передбачається в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
Реалізація Програми відбуватиметься з 2020 по 2022 роки.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.


V. Напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:
- фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів самоорганізації населення;
- інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів самоорганізації населення;
- благоустрій та охорона довкілля.
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми. 

VI. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість більш широко охопити територію міста діяльністю ОСН, що дозволить значною мірою підвищити участь населення у вирішенні питань місцевого значення, реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста.
У ході реалізації Програми будуть вирішені наступні питання:
	- вдосконалення та розвиток нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази створення і діяльності в місті ОСН;
	- впровадження в практику найбільш ефективних механізмів взаємодії ОСН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами розвитку міста; 
	- створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль виконання заходів Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.
Координацію та виконання заходів Програми здійснює управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради із залученням органів місцевого самоврядування, комунальних установ Одеської міської ради, підприємств та організацій, органів самоорганізації населення, необхідних для реалізації заходів Програми. 
Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають до управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.  
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує і надає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію, отриману від усіх виконавців Програми, про стан її виконання.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради                           у І півріччі року, наступному за звітним.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді, не пізніше ніж                              у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми   у засобах масової інформації.



Секретар ради 				                          	       О. Потапський








Додаток 1
          																			до Програми



Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення  в м. Одесі на 2020-2022 роки

Джерела фінансування,
які пропонується залучити на виконання Програми
Строки виконання Програми
Усього витрат                    на виконання Програми 
(тис.грн)

2020 рік
2021 рік
2022 рік

Усього, в т.ч.:
10 143,8
7 144,0
7 594,9
24 882,7
бюджет м. Одеси, усього,
10 143,8
7 144,0
7 594,9
24 882,7
у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
10 143,8
7 144,0
7 594,9
24 882,7













Додаток 2 
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2020-2022 роки

№
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансу-вання
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2020 рік
2021 рік
2022 рік

1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
1.1.
Утримання та оснащення приміщень комунальної власності територіальної громади м. Одеси, переданих в оперативне управління органам самоорганізації населення

2020-2022 роки
Управління                 з питань взаємодії                    з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, органи самоорганізації населення
Усього, 
в т.ч.:
2 816,8
911,0
906,0
999,8
Фінансове забезпечення утримання приміщень,                        в яких провадять свою діяльність органи самоорганізації населення




бюджет 
м. Одеси
2 816,8
911,0
906,0
999,8

1.2.
Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів самоорганізації населення
2020-2022 роки
Управління 
з питань взаємодії                            з органами самоорганізації населення Одеської міської ради,
органи самоорганізації населення
Усього, в т.ч.:
17 819,0
5 611,0
5 956,0
6 252,0
Забезпечення належних умов функціонування органів самоорганізації населення




бюджет 
м. Одеси
17 819,0
5 611,0
5 956,0
6 252,0

Всього за напрямом діяльності
Усього,
в т.ч.:
20 635,8
6 522,0
6 862,0
7 251,8


бюджет 
м. Одеси
20 635,8
6 522,0
6 862,0
7 251,8
 
2. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів самоорганізації населення
2.1.
Забезпечення наявності технічних та організаційних засобів для інформування мешканців про діяльність органів самоорганізації населення (друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення, канцелярські товари тощо) 
2020-2022 роки
Управління 
з питань взаємодії                   з органами самоорганізації населення Одеської міської ради,
органи самоорганізації населення
Усього, в т.ч.:
907,1
282,0
282,0
343,1
Організаційно-методична підтримка щодо забезпечення ведення діловодства  органами самоорганізації населення




бюджет
 м. Одеси
907,1
282,0
282,0
343,1

2.2.
Створення інформаційної бази даних про територію діяльності органів самоорганізації населення
2020-2022 роки
Органи самоорганізації населення

Отримання інформації щодо території діяльності органів самоорганізації населення
Всього за напрямом діяльності
Усього, 
в т.ч.:
907,1
282,0
282,0
343,1


бюджет 
м. Одеси
907,1
282,0
282,0
343,1
 
3. Благоустрій та охорона довкілля
3.1.
Залучення населення до здійснення заходів з охорони довкілля, озеленення та утримання в належному стані територій ОСН
2020-2022 роки
Органи самоорганізації населення

Поліпшення санітарного стану міста
3.2.
Здійснення заходів з розвитку інфраструктурних об’єктів на території діяльності органів самоорганізації населення
2020 рік
Управління 
з питань взаємодії                   з органами самоорганізації населення Одеської міської ради,
органи самоорганізації населення
Усього, в т.ч.:
3 339,8
3 339,8
0,0
0,0
Підвищення комфорту проживання мешканців міста




бюджет
 м. Одеси
3 339,8
3 339,8
0,0
0,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, 
в т.ч.:
3 339,8
3 339,8
0,0
0,0


бюджет 
м. Одеси
3 339,8
3 339,8
0,0
0,0

Всього за Програмою
Усього, 
в т.ч.:
24 882,7
10 143,8
7 144,0
7 594,9
 

бюджет 
м. Одеси
24 882,7
10 143,8
7 144,0
7 594,9
 






