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Передумови
Закон України «Про місцеве самоврядування» 

передбачає, що органи самоорганізації населен-
ня включені до системи органів самоврядування, 
та дає право місцевим радам за ініціативою жи-
телів створювати будинкові, вуличні, квартальні 
та інші ОМС і наділяти їх частиною власної компе-
тенції, фінансів, майна. Правовий статус, порядок 
організації та діяльності органів самоорганізації 
населення за місцем проживання визначаються 
Законом України «Про органи самоорганізації на-
селення».

До 2004 року в Миргороді діяли майже 200 
вуличних та будинкових комітетів, які працювали 
кожний сам по собі. Голови цих комітетів постій-

но співпрацювали лише з майстрами ЖЕКів, а з 
міською владою зустрічалися один-два рази на 
квартал на нарадах за участі представників ко-
мунальних служб. Такі зустрічі не давали жодної 
користі, всі були незадоволені роботою інших. 

Через відсутність реального фінансового ре-
сурсу органи самоорганізації населення не мали 
змогу повноцінно долучитися до управління міс-
том та вирішення проблем на своїх територіях. 
Окрім того, не існувало механізму визначення 
реальних потреб мікрорайонів та механізмів їх 
задоволення, був відсутній досвід реалізації спіль-
них проектів тощо.

Для налагодження ефективного двосторон-

МИРГОРОД
Органи самоорганізації населення 

як важлива ланка в системі 
муніципального менеджменту



32

нього зв’язку та співпраці з органами самоорга-
нізації населення міська рада у 2004 році розпо-
чала роботу з об’єднання вуличних та будинкових 
комітетів у ради мікрорайонів.

Практика
Рішенням від 21 травня 2004 року Миргород-

ська міська рада дала дозвіл жителям на ство-
рення рад мікрорайонів та затвердила межі семи 
мікрорайонів міста.

Для допомоги миргородцям міська влада 
розробила методичну літературу щодо порядку 
створення цих рад, організовувала індивідуальні 
та колективні консультації, сприяла у проведенні 
зборів та конференцій. У місцевих ЗМІ публікува-
лися тематичні матеріали. 

Порядок формування рад мікрорайонів, за-
тверджений міською радою, передбачає такі дії. 

1. Проведення зборів за місцем проживання 

для інформування жителів про мету та суть нової 
форми співпраці, ознайомлення з процедурою 
обрання складу ради мікрорайону у відповідності 
до закону України «Про органи самоорганізації 
населення».

2. Організація та проведення зборів з обран-
ня ініціативної групи зі створення ОСН. 

3. Кроки ініціативної групи: 
- звернення до міської ради із заявою про 

дозвіл на створення ради мікрорайону і започат-
кування процедури;

- вихід з пропозицією та допомога вуличним 
та будинковим комітетам щодо проведення збо-
рів для висування делегатів на конференцію;

- проведення конференції жителів, на якій 
таємним голосуванням обирається керівний 
склад ради мікрорайону та затверджується відпо-
відне Положення.

4. Легалізація ради 
мікрорайону шляхом 
повідомлення міської 
ради.

Міська рада щороку 
затверджує Програму 
забезпечення діяль-
ності рад мікрорайонів 
міста, передбачаючи у 
міському бюджеті ко-
шти на утримання їх 
приміщень, заробітну 
плату секретарям, з 

Влада і громада
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якими укладається цивільно-правова угода.
Станом на 2014 рік в Миргороді діють ради 

у семи мікрорайонах - «Промисловий», «Мінза-
водський», «Центральний», «Лісок», «Спортивний», 
«Личанка», «Почапці». Ці ради координують робо-
ту більше 200 органів самоорганізації населення 
(вуличних, будинкових комітетів).

Така схема співпраці, діюча Миргороді, гаран-
тує участь громадян у вирішенні питань місцево-
го значення.

Щомісяця (у разі потреби - частіше) відбува-
ються збори рад мікрорайонів (вуличні та будин-
кові комітети). У приміщеннях рад їх керівники 
приймають громадян за місцем проживання, ве-
дуть облік соціально незахищених громадян, опі-
куються старшими людьми, допомагають оформ-
ляти документи на матеріальну допомогу тощо. 
Кожного понеділка у міській раді відбуваються 
наради за участю секретарів рад мікрорайонів, 
керівників комунальних служб та інших структур-
них підрозділів, де вирішуються нагальні питання 
життєдіяльності міста. 

За радами мікрорайонів (тобто, за виборчи-
ми округами, що входять у межі мікрорайону) 

закріплені депутати міської ради, які проводять 
прийом виборців у приміщеннях рад. Тут же при-
ймають громадян дільничні інспектори міліції та 
лікарі сімейної медицини.

Окрім повноважень щодо організації роботи з 
жителями, ради мікрорайонів отримали й фінан-
сування. При плануванні ремонту доріг та тротуа-
рів, будівництва об’єктів інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури, виділенні коштів на 
благоустрій міста кожна рада мікрорайону отри-
мує фіксовану суму коштів, які направляє на най-
більш пріоритетні цілі. У 2013 році ця сума склала 
більше 500,0 тис. грн. Також, ради мікрорайонів 
мають право розпоряджатися певним обсягом 
коштів для надання матеріальної допомоги мало-
забезпеченим жителям. 

Жителі вулиці (будинку) → вуличний (будин-
ковий) комітет → рада мікрорайону → секре-
тар ради → організаційний відділ міської ради 
→ виконавчий комітет міськради.



34 Результати
Ради мікрорайонів у Миргороді стали саме 

тією ланкою, яка реально демонструє децен-
тралізацію місцевої влади. Завдяки їх діяльності 
зв’язок влада-громадянин став справді двосто-
роннім та ефективним. 

Розвиток системи органів самоорганізації на-
селення позитивно впливає й на формування сві-
домості городян щодо участі в управлінні містом 
– вони відчувають відповідальність за визначен-
ня пріоритетів та розподіл коштів. Рішення про 
ремонт дороги чи будівництво дитячого майдан-
чика приймається виважено та дійсно за наяв-
ності реальної потреби. Такий підхід забезпечує 
ефективне використання коштів громади. Жителі 
ретельно контролюють якість проведених робіт з 
благоустрою та беруть участь у співфінансуванні 
проектів.

Ради мікрорайонів поступово набувають рис 
сучасних муніципальних центрів. Саме тут горо-
дяни мають можливість зустрітися із дільничним 
чи лікарем, отримати юридичну консультацію з 
питань соціального захисту, донести свою про-
блему до міської влади, а інколи просто поспіл-
куватися між собою. Для людей з особливими 
фізичними потребами, пенсіонерів це особливо 

актуально, адже не потрібно їхати в центр міста 
для вирішення своїх питань. 

Доброю практикою стало проведення різ-
номанітних громадських заходів - суботників, 
оглядів-конкурсів на кращий благоустрій вулиці, 
будинку тощо. У кожному мікрорайоні вже тради-
ційно відбуваються «Свято мікрорайону», дитячі 
новорічні ранки та інші розважальні заходи. 

Міський голова у рамках щорічного звіту пе-
ред громадою проводить зустрічі у радах мікро-
районів, в ході яких визначаються основні здо-
бутки та невдачі звітного року, плануються заходи 
на наступний рік. Саме така форма звіту перед 
громадою зарекомендувала себе найкраще.

 Інформація для контактів
Верещак Максим Миколайович, 
начальник відділу муніципальних
ініціатив, 
інвестицій та енергоменеджменту 
Миргородської міської ради, 
вул. Незалежності, 17,
м. Миргород, Полтавська обл., 37600
тел. 5355- 5 33 21, 
ел. пошта:
mirgorodenergoinvest@gmail.com
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