
Схема порядку створення органів самоорганізації населення 
/з посиланнями на статті Закону України «Про органи самоорганізації населення»/  

Етап 1 Ініціювання  створення 

органу самоорганізації населення 

Збори (конференція) жителів за 

місцем проживання обирають 

ініціативну групу , члени якої будуть 

представляти інтереси  жителів-

учасників зборів (конференції) у 

міській раді. 

 У зборах  повинно взяти участь 

не менше половини жителів 

відповідної території, які мають 

право голосу. 

стаття 8 

Етап 6 Легалізація органу самоорганізації 

населення 
 1.Легалізація здійснюється шляхом 

реєстрації або повідомлення про заснування  

органу самоорганізації населення. 

 2.Реєстрація здійснюється міськвиконкомом. 

3.Уповноважені зборами (конференцією) 

жителів за місцем проживання їх представники 

подають до міськвиконкому заяву, до якої 

додаються документи, зазначені в ст.13 Закону 

України “Про органи самоорганізації 

населення”. Заява про реєстрацію 

ролзглядається у місячний термін. 

5.У 10-денний термін з дня прийняття 

рішення про реєстрацію або відмову в 

реєстрації МВК повідомляє уповноважених 

зборами (конференцією) жителів за місцем 

проживання їх представників  стаття 13 

 

Етап 5 Затвердження Положення про 

орган самоорганізації населення 

  

 

Збори (конференція) жителів на 

підставі рішення міської ради про 

створення органів самоорганізації 

населення та інших нормативних 

актів затверджують Положення про 

орган самоорганізації населення. 
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Етап 4 Обрання органу 

самоорганізації населення 
 1.Керівний  орган самоорганізації 

населення обирається зборами  

(конференцією) жителів за місцем 

проживання шляхом таємного 

голосування. 

 2.Загальний склад  керівного  

органу самоорганізації населення 

визначається зборами жителів за місцем 

проживання. 

 3.Орган самоорганізації населення 

обирається у складі керівника, 

заступника (заступників) керівника, 

секретаря, інших членів. 
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Етап 2 Документи, які подаються в 

міську раду 
Ініціативна група подає до міської 

ради: 

 1.Заяву про створення органу 

самоорганізації населення із зазначенням 

основних напрямів діяльності 

створюваного органу самоорганізації 

населення. 

 2.Список учасників зборів (конференції) 

жителів за місцем проживання із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові, 

року народження, серії і номера  паспорта 

та домашньої адреси кожного учасника. 
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Етап 3 Надання дозволу на 

створення органу самоорганізації 

населення 
 1.Дозвіл надає міська рада. 

2.Питання про створення органу 

самоорганізації населення, винесене на 

розгляд міської ради, розглядається на 

найближчому  засіданні міськради  за 

участю членів  ініціативної групи. 

 3.В рішенні міськради 

визначається назва, основні напрями 

діяльності, повноваження та умови їх 

здійснення, територія, в межах якої має 

діяти орган самоорганізації населення. 
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