Затверджено
Установчими зборами (Конференцією)
мешканців кварталу міста Ірпінь Київської області, обмеженого:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Гайдамацька (парні й непарні номери);
вул. Ново-Оскольська від вул. Гайдамацька до вул. Гоголя (непарні і парні номери до 12 включно);
вул. Ново-Оскольська від вул. Гоголя до провулка, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника
«Криничка» (непарні номери);
провулком, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка»;
східною межею гідрологічного заказника «Криничка»;
вул. Толстого від східної межі гідрологічного заказника «Криничка» до вул. Лисенка (сторона санаторію Дружний);
вул. Лисенка від вул. Толстого до вул. Давидчука (сторона санаторію Дружний);
вул. Давидчука від вул. Лисенка до вул.Гоголя (сторона санаторію Дружний);
вул. Гоголя від вул. Давидчука до вул.Київська (парні й непарні номери);
вул. Київська від вул.Гоголя до вул.Давидчука: йде півколом (парні й непарні номери, окрім санаторію «Восток»);
вул.Давидчука від вул. Київська до вул. Гайдамацька (парні й не парні номери).

«23» лютого 2019 р.
Голова зборів

Поліщук А.О.

ПОЛОЖЕННЯ
про
Орган самоорганізації населення міста Ірпінь «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»
м. Ірпінь 2019 рік
Це Положення визначає загальні принципи самоорганізації населення на території
кварталу міста Ірпінь Київської області, обмеженого:
• вул. Гайдамацька (парні й непарні номери);
• вул. Ново-Оскольська від вул. Гайдамацька до вул. Гоголя (непарні і парні номери до 12
включно);
• вул. Ново-Оскольська від вул. Гоголя до провулка, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка» (непарні номери);
• провулком, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з
вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка»;
• східною межею гідрологічного заказника «Криничка»;
• вул. Толстого від східної межі гідрологічного заказника «Криничка» до вул. Лисенка
(сторона санаторію Дружний);
• вул. Лисенка від вул. Толстого до вул. Давидчука (сторона санаторію Дружний);
• вул. Давидчука від вул. Лисенка до вул.Гоголя (сторона санаторію Дружний);
• вул. Гоголя від вул. Давидчука до вул.Київська (парні й непарні номери);
• вул. Київська від вул.Гоголя до вул.Давидчука: йде півколом (парні й непарні номери,
окрім санаторію «Восток»);

• вул.Давидчука від вул. Київська до вул. Гайдамацька (парні й не парні номери)

діяльності органу самоорганізації населення на даній території, його повноваження, права, гарантії їх здійснення.
1.1 Повна назва органу:
Орган самоорганізації населення міста Ірпінь «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»,
скорочена назва: ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
Юридична адреса (місцезнаходження):
Орган самоорганізації населення міста Ірпінь «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»:
08205, вул. Ново-Оскольська, 15а, м. Ірпінь Київської області.
тел.: 099 942-41-01 (viber) / 098 442-20-52 / 063 79-025-79
Орган самоорганізації населення міста Ірпінь «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» (надалі за скороченою назвою — ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ») — це форма добровільної організації
жителів, які на законних підставах проживають на території кварталу міста Ірпінь
Київської області, обмеженого:
• вул. Гайдамацька (парні й непарні номери);
• вул. Ново-Оскольська від вул. Гайдамацька до вул. Гоголя (непарні і парні номери до 12
включно);
• вул. Ново-Оскольська від вул. Гоголя до провулка, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка» (непарні номери);
• провулком, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з
вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка»;
• східною межею гідрологічного заказника «Криничка»;
• вул. Толстого від східної межі гідрологічного заказника «Криничка» до вул. Лисенка
(сторона санаторію Дружний);
• вул. Лисенка від вул. Толстого до вул. Давидчука (сторона санаторію Дружний);
• вул. Давидчука від вул. Лисенка до вул.Гоголя (сторона санаторію Дружний);
• вул. Гоголя від вул. Давидчука до вул.Київська (парні й непарні номери);
• вул. Київська від вул.Гоголя до вул.Давидчука: йде півколом (парні й непарні номери,
окрім санаторію «Восток»);
• вул.Давидчука від вул. Київська до вул. Гайдамацька (парні й не парні номери),

і що об'єдналися за місцем проживання на основі спільності інтересів для рішення
безпосередньо через загальні збори чи конференції представників жителів даної території (далі - конференції) питань, що торкаються інтересів населення відповідної
території і віднесених, відповідно до чинного законодавства, до ведення органів місцевого самоврядування.
Діяльність ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» розповсюджується на частину території міста
Ірпінь, а саме: на територію кварталів міста Ірпінь Київської області, обмеженого:
• вул. Гайдамацька (парні й непарні номери);
• вул. Ново-Оскольська від вул. Гайдамацька до вул. Гоголя (непарні і парні номери до 12
включно);
• вул. Ново-Оскольська від вул. Гоголя до провулка, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка» (непарні номери);
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• провулком, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з
вулиці Ново-Оскольська до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка»;
• східною межею гідрологічного заказника «Криничка»;
• вул. Толстого від східної межі гідрологічного заказника «Криничка» до вул. Лисенка
(сторона санаторію Дружний);
• вул. Лисенка від вул. Толстого до вул. Давидчука (сторона санаторію Дружний);
• вул. Давидчука від вул. Лисенка до вул.Гоголя (сторона санаторію Дружний);
• вул. Гоголя від вул. Давидчука до вул.Київська (парні й непарні номери);
• вул. Київська від вул.Гоголя до вул.Давидчука: йде півколом (парні й непарні номери,
окрім санаторію «Восток»);
• вул.Давидчука від вул. Київська до вул. Гайдамацька (парні й не парні номери),
— надалі «територія ОСН «Мужеловський»»

ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» — представницький орган частини членів територіальної
громади міста Ірпінь Київської області, що мешкають проживають на території діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» (надалі — членів ОСН), і є складовою частиною системи місцевого самоврядування.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМОРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
2.1. Основними напрямами діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» визначеними Загальними зборами (Конференцією) мешканців кварталу є:
1) Участь членів ОСН у безпосередньому вирішенні питань місцевого значення
на території кварталу відповідно до ст. 140 Конституції України і Законів України.
2) Створення дієвого органу, уповноваженого представляти і захищати законні
інтереси і права мешканців кварталу на:
 Реалізацію прав місцевого самоврядування.
 Реалізацію прав на безпечне довкілля шляхом збереження рекреаційних територій, зелених зон та зелених насаджень, а також іншими законними шляхами.
 Реалізацію прав на збереження комфортних умов проживання на території кварталу шляхом збереження статусу кварталу як зони виключно
садибної забудови.
 Інших прав та інтересів, забезпечених Конституцією і законодавством
України, зокрема прав на контроль за діяльністю виборних осіб органів
місцевого самоврядування та комунальних підприємств міста Ірпінь.
3) Забезпечення реалізації рішень місцевих громадських слухань в м.Ірпінь від
24.12.2017 «Планування розвитку території кварталів в місті Ірпінь Київської
області: «Криничка», «Чорний гай», «Дружний», «БТР»» та місцевих громадських слухань від 27.05.2018 року «Планування розвитку території кварталів:
«Заповідний», «Сокіл», «Ластівка»,«Зоркий», «Потоки», «Гренада», «Мужеловський Б».
4) Збереження рекреаційного призначення земель санаторію «Дружний» та санаторію «Ясний» та збереження цільового призначення території колишнього
дитячого табору «Гренада».
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5) Участь членів ОСН у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку
території кварталу, інших місцевих програм та проектів.
6) Виконання власних та делегованих (після їх отримання від Ірпінської міської
ради) повноважень.
7) Інші напрями щодо задоволення соціальних, культурних, побутових, економічних та екологічних потреб жителів кварталу.
2.2. Основні завдання ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» визначені Законом України «Про
органи самоорганізації населення» статтею 3:






Створення умов для участі жителів території ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» в місті
Ірпінь Київської області у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та Законів України.
Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів території ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території
ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та інших місцевих програм.
Організація та участь жителів ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» на добровільних засадах при проведенні робіт з благоустрою території та у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

2.3. Інші завдання ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» визначає для себе в межах наданих
Конституцією і законами України, відповідно до Статуту територіальної громади міста Ірпінь та цього Положення.
2.4. ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» сприяє створенню умов для реалізації кожним громадянином України його конституційного права на участь у управлінні громадськими
справами та вирішенні питань місцевого значення, функціонує в тісній взаємодії з
територіальною громадою міста, органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами, державними органами й об'єднаннями громадян.
2.5. У своїй діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими законами України, ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ХАРТІЄЮ
місцевого самоврядування, ратифікованою Законом України № 452/97-ВР від
15.07.97, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади. Статутом територіальної громади міста Ірпеня, актами Ірпінської міської ради, розпорядженнями міського голови, виданими в межах своїх повноважень, рішеннями місцевих референдумів, рішеннями загальних зборів (конференцій), а також цим Положенням.
2.6. ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» може входити на добровільній основі до складу асоціації
органів самоорганізації населення з метою захисту своїх прав, обміну досвідом, розвитку контактів (у тому числі міжнародних); може об'єднуватися з іншими органами
самоорганізації населення на добровільній основі для спільного вирішення питань,
які торкаються інтересів мешканців органів самоорганізації.
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2.7. Діяльність ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» ґрунтується на принципах:
 законності;
 безпосередньої участі населення в розробці, прийнятті і реалізації рішень по
облаштованості відповідної території;
 сполучення інтересів населення відповідної території й інтересів територіальної громади міста Ірпеня Київської області;
 захисту прав і законних інтересів жителів території, зазначеної у п. 1.1 даного
Положення, задоволення соціальних потреб цього населення;
 вільного волевиявлення жителів території, зазначеної у п. 1.1 даного Положення, через загальні збори (конференції);
 розмаїтості здійснення форм громадського самоврядування;
 територіальності;
 виборності, підконтрольності, підзвітності і відповідальності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» перед населенням, а у випадках, зазначених у законі — перед Ірпінською міською радою Київської області;
 самостійності, самофінансування і часткового фінансування (у частині делегованих повноважень) з міського бюджету, добровільності прийняття на себе
функцій з вирішення тих чи інших питань місцевого значення;
 гласності й врахування громадської думки.
3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
3.1. Вищим органом ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» є загальні збори (конференція) жителів, що на законних підставах проживають на відповідній території, зазначеної у
даному Положенні.
Жителями, які на законних підставах проживають (надалі мешканці ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ») на території ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» згідно визначення Конференції мешканців зазначеного кварталу від 23 лютого 2019 року вважаються:
1) Члени територіальної громади м. Ірпінь, місце проживання яких зареєстроване у встановленому порядку на зазначеній території;
2) Фізичні особи, що проживають на власних (спільної власності) земельних ділянках в межах зазначеної території, і їх проживання засвідчують сусіди;
3) Повнолітні члени сім’ї осіб зазначених у пункті 1) та 2), проживання яких в
межах зазначеної території засвідчують сусіди.
Всі зазначені вище фізичні особи є членами ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
3.2. Основою діяльності органу самоорганізації населення є його Положення.
Положення про ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» затверджується загальними зборами (конференцією) мешканців кварталу після одержання дозволу міськради на його створення. Подальші зміни до Положення вносяться, у разі їх необхідності, після затвердження загальними зборами (конференцією) у встановленому законом порядку. Про
зміни та доповнення до Положення повідомляється реєструючий орган. До реєструСторінка 5 з 12

ючого органу подаються: заява, підписана головою ОСН, та протокол загальних зборів (конференції) мешканців кварталу про затвердження змін до Положення.
3.3. Контроль за додержанням ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» Положення про нього покладається на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, дотримання
законності, правопорядку та ЗМІ Ірпінської міської ради.
3.4. ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» проводить легалізацію свого заснування шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету Ірпінської міської ради відповідно до
ч.11 ст. 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення».
3.5. ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» як юридична особа підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань» та набуває всіх власних повноважень з
дня державної реєстрації.
3.6. Після легалізації та державної реєстрації ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» отримує статус
юридичної особи, може мати печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий і інший рахунки в банківських установах. ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» може
від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і
нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем у всіх
судах.
4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
4.1. Члени ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» мають право:
1) обирати та бути обраними до керівних та ревізійних органів ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» в порядку, визначеному законом;
2) брати участь у загальних зборах (конференціях) мешканців кварталу;
3) брати участь у всіх заходах, організованих ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та заходах,
що відбуваються на території кварталу;
4) брати участь у визначенні основних напрямів розвитку кварталу, вносити до керівних органів ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» пропозиції з питань, що пов'язані з його
діяльністю;
5) отримувати будь-яку інформацію стосовно діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
6) отримувати юридичну, фінансову та громадську допомогу від ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» в межах встановлених загальними зборами (конференцією) мешканців
кварталу;
7) користуватися іншими, передбаченими Конституцією України, законами України та Статутом територіальної громади м. Ірпінь правами на участь у здійсненні
місцевого самоврядування.
4.2. Члени ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», окрім виконання обов'язків, встановлених Конституцією України та законами України зобов'язані:
1) виконувати рішення загальних зборів (конференцій) мешканців кварталу, акти органів місцевого самоврядування міста Ірпінь;
2) брати участь у діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
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3) зберігати та розвивати історичні традиції та особливості міста, шанобливо
ставитись до історії міста, об’єктів історико-культурної спадщини;
4) бережливо ставитись до довкілля, зелених насаджень, екології міста;
5) дотримуватися чистоти і порядку на території кварталу та в місті Ірпені;
6) сприяти в міру особистих здібностей та можливостей благоустрою кварталу,
розвитку територіальної громади, підвищення рівня життя її членів.
5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК
ЇХ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ
5.1. ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» обирається на термін визначений Конференцією мешканців зазначеного кварталу від 23 лютого 2019 року: на строк 10 (десять) років.
Термін повноважень ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» може бути продовжений у встановленому законодавством порядку за рішенням загальних зборів (конференції) жителів,
що на законних підставах проживають на відповідній території.
5.2. Повноваження ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» можуть бути достроково припинені у разі:
1) невиконання законних рішень Ірпінської міської ради, законних рішень її виконавчого комітету — за відповідним рішенням Ірпінської міської ради про
дострокове припинення повноважень ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
2) невиконання рішень зборів (конференції) ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску — за відповідним рішенням
загальних зборів (конференції) членів ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства — за відповідним рішенням суду.
5.3. ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» припиняє свої повноваження також у разі перебудови
або реорганізації вулиць та кварталу міста Ірпінь, у межах якого він діє, якщо така
перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.
5.4. Дострокове припинення повноважень ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» тягне за собою
припинення діяльності цього органу.
6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
6.1. Діяльність ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» припиняється відповідно до законодавства
та його Положення. Діяльність ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» припиняється у зв’язку із закінченням терміну, на який він був створений, якщо не було відповідного рішення
загальних зборів (конференції) його членів про продовження діяльності.
6.2. У разі припинення діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» фінансові ресурси та майно повертаються Ірпінській міської раді та іншім особам, які ці ресурси і майно йому
надали, крім майна, відчуженого з відповідного дозволу його власників.
6.3. Припинення діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» є підставою для припинення
(скасування) його державної реєстрації відповідно до закону.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ МЕШКАНЦІВ КВАРТАЛУ
АБО КОНФЕРЕНЦІЇ ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ.
7.1. Загальні збори (конференція повноважних представників) мешканців кварталу,
визначених у п. 1.1. Положення, скликаються ініціативною групою у складі не меншім ніж 25 осіб або керівними органами ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» за необхідністю,
але не рідше одного разу в рік.
7.2. Про проведення загальних зборів (конференції) повідомляються всі мешканці
кварталу шляхом розміщення відповідних оголошень на території ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та в соціальних інтернет-мережах, або шляхом особистих повідомлень. У разі проведення конференції, мешканці кварталу обирають делегатів на своїх первинних зборах. Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності Комітету та має право голосу . Загальні збори (конференція) мешканців кварталу є правомочними, якщо в них приймає участь більше половини мешканців кварталу або делегатів, обраних на первинних зборах.
7.3. Рішення загальних зборів (конференції) приймається простою більшістю голосів
їх учасників і оформлюються протоколом. Усі рішення загальних зборів (конференції) доводяться до відома міської ради шляхом письмового повідомлення.
7.4. До виключних повноважень загальних зборів (конференції) відносяться:
 прийняття рішення про створення та дострокове припинення повноважень
ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» ;
 прийняття Положення про ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», внесення в нього змін та
доповнень;
 визначення кількісного складу керівного Комітету та ревізійної комісії ОСН
«МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
 обрання ініціативної групи, яка буде представляти інтереси жителів ОСН
«МУЖЕЛОВСЬКИЙ» у взаємовідносинах з міською радою та її виконавчими
органами;
 обрання (переобрання, відкликання) та дострокове припинення повноважень
голови, його заступника, секретаря та інших членів керівного Комітету на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на території діяльності ОСН
«МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
 прийняття рішення по щорічним звітам керівного Комітету;
 затвердження програм діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
 розгляд та затвердження кошторисів, доходів та витрат ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», а також затвердження звітів про їх виконання.
Загальні збори (конференція) можуть (може) прийняти до свого розгляду інші питання, що зачіпають інтереси жителів території діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
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8. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, СТРУКТУРА І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНОГО КОМІТЕТУ
ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» ТА ЙОГО РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
8.1. Керівний Комітет (надалі — Комітет) ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» обирається у
складі:
 Голови ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
 Заступника голови ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
 Секретаря ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
 чотирьох членів,
які отримали більше половини голосів учасників загальних зборів (конференції).
8.2. Комітет очолює голова ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», який обирається загальними
зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.
Голова ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»:
 організовує роботу Комітету, скликає і проводить його засідання; організовує
виконання рішень Комітету;
 є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»;
 представляє OCH «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» у відносинах з фізичними і юридичними
особами;
 виконує доручення ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та його керівного Комітету:
 здійснює інші повноваження, визначені законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими законами України, а також цим Положенням.
8.3. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, його повноваження виконує заступник голови. Особами правомочними на виконання повноважень та вчинення юридичних дій від імені ОСН
«МУЖЕЛОВСЬКИЙ» без довіреності є Голова ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та Заступник
голови ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
8.4. Секретар Комітету обирається загальними зборами жителів за місцем проживання.
Секретар Комітету:
 організовує підготовку засідань Комітету та питань, що відносяться на
його розгляд; забезпечує ведення діловодства:
 забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ
та організацій і фізичних осіб рішень Комітету;
 контролює виконання рішень Комітету;
 виконує інші, передбачені Положенням, обов'язки.
8.5. Члени Комітету мають право:
 брати участь у визначенні основних напрямів розвитку Комітету:
 брати участь у всіх заходах, що проводяться Комітетом;
 отримувати будь-яку інформацію про діяльність Комітету;
 вносити до Комітету пропозиції з питань, що пов'язані з його діяльністю;
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брати участь у засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, що стосується
їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» з правом дорадчого голосу.

8.6. Члени Комітету зобов'язані:
 приймати безпосередньо участь у роботі Комітету:
 виконувати рішення загальних зборів ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», доручення Голови ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та рішення ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та його керівного Комітету ;
 сприяти залученню жителів території діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» до
обговорення проектів рішень ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та його керівного Комітету і до виконання прийнятих рішень ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та його керівного Комітету;
 інформувати жителів території ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» про свою роботу в
Комітеті.
8.7. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються Головою або Заступником голови ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» в міру необхідності, але не рідше одного разу на
квартал і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини його загального
складу.
Позачергове скликання засідання Комітету може ініціювати не менше 50 %
від загального складу Комітету або 25 % від загального складу кількості жителів території ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
8.8. Комітет може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру з питань, віднесених до його повноважень.
Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комітету. Рішення Комітету, що не відповідають
чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень,
зупиняються міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.
8.9. Члени Комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах. За рішенням загальних зборів (конференції) жителів території ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» голова і секретар можуть працювати на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок
коштів, переданих ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
8.10. Для забезпечення роботи Комітет може утворювати комісії, робочі групи,
бухгалтерію та інші органи в порядку, визначеному Положенням і законодавством.
8.11. Ревізійна комісія ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» обирається її загальними зборами
(конференцією) у складі трьох осіб, які отримали більше половини голосів учасників
загальних зборів (конференції), шляхом таємного голосування. Ревізійна комісія перевіряє фінансову діяльність Комітету не рідше одного разу на рік, складає відповідний звіт і доводить результати своєї перевірки до відома жителів території ОСН
«МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
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9. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ
9.1. Фінансово-економічну основу ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» складають фінансові
ресурси та майно, передані відповідно до законодавства міською радою, а також
майно, придбане за власні фінансові ресурси. Фінансові ресурси ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» утворюються з:
 добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;
 коштів бюджету, які передаються міською радою для здійснення наданих ОСН
«МУЖЕЛОВСЬКИЙ» повноважень;
 інших надходжень, не заборонених законодавством;
9.2. Матеріальною основою діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» є майно, передане
йому міською радою, іншими юридичними та фізичними особами в оперативне управління.
9.3. Майно та кошти, передані ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» органами місцевого самоврядування, використовуються згідно з його призначенням.
9.4. Органи місцевого самоврядування, а також особи, які мешкають на території діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», не несуть відповідальності за майнові та фінансові
обов'язки ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
9.5. Майно, утворене за рахунок добровільних внесків та власної господарської
діяльності Комітету, придбане або передане йому у власність фізичними або юридичними особами, знаходиться в загальній сумісній власності жителів відповідної
території в особі ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
9.6. Контроль за фінансовою діяльністю ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» в межах своїх повноважень здійснюють:
 міська рада та її виконавчий комітет;
 збори (конференція) жителів за місцем проживання;
 ревізійна комісія ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»
 органи державної влади.
9.10 ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» звітує за свою фінансову діяльність відповідно до законодавства України як юридична особа і орган місцевого самоврядування.
10. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ»
10.1. Міська рада та її виконавчі органи сприяють діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
10.2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», крім випадків,
передбачених законом.
10.3. Члени керівного Комітету ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» мають право брати участь у
засіданнях міської ради та її виконавчих органів, а також при розгляді питань, ініційованих ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ», з правом дорадчого голосу.
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11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» ТА ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
11.1. Рішення, дії та бездіяльність керівного Комітету ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та його членів можуть бути оскаржені до міської ради або до суду.
11.2. Прийняття загальними зборами (конференцією) жителів ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» або його керівним Комітетом рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, Положенню про ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» та іншим рішенням міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, а
також рішенням місцевого референдуму, можуть бути підставою для дострокового
припинення діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» або дострокового позбавлення його
повноважень. У такому разі дострокове припинення діяльності ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ» або дострокове позбавлення його повноважень здійснюється контролюючим
органом через суд в порядку адміністративного судочинства.
Дане Положення складено у трьох примірниках, кожен з них має однакову юридичну
силу:
1) для державної реєстрації;
2) для виконавчого комітету Ірпінської міської ради;
3) для ОСН «МУЖЕЛОВСЬКИЙ».
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