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Інформація про реєстрацію ОСН «Комітет мікрорайону «Воскресенка» 

 

 

 

1. Рішення сесії Київради «Про пред’явлення дозволу на створення ОСН 

комітет мікрорайону «Воскресенка» від 17.04.2013 р. № 111/9168 

 

2. Розпорядження КГГА Попова О.П. від 20.09.2013 р. № 1649 

 

3. 1-ша конференція була проведена 20.06.2013 р. 

 

4. Код ЄДРПОУ  38933002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. На початку та на протязі року ОСН «Комітет мікрорайону 

«Воскресенка» проводив активну роботу та зустрічі з мешканцями 

мікрорайону, найбільшу увагу приділяючи підтримці пенсіонерам, що у 

зимовий період навіть не в змозі вийти до магазину, аптеки або вистояти 

чергу в банку, щоб оплатити комунальні послуги. 

 

2.Приймаємо активну участь у різноманітних районних та міських 

конференціях, зборах активістів та керівників ОСНів по обміну досвідом, 

семінарах на різні теми, на приклад: стосовно проблемних питань у сфері 

ЖКГ, питань захисту прав жителів органами самоорганізації населення, що 

підтверджуються наявністю сертифікатів виданих Департаментом суспільних 

комунікацій Київської міської державної адміністрації.  

Також щорічно проходимо курси підвищення кваліфікації окремо для 

керівників, секретарів та бухгалтерів ОСНів. 

 

3.   1 – 2 дні на тиждень (у зв’язку з відсутністю приміщення) робимо 

обхід по району із журналом реєстрації проблемних питань мешканців 

нашого мікрорайону. 

 

4. На початку 2018 року ОСН «Комітет мікрорайону «Воскресенка» 

звернувся до ПАТ АК Київводоканал каналізаційного департаменту за 

проханням мешканців будинку за адресою: б-р Перова, 14 провести 

перевірку каналізаційних мереж та створити акт перевірки каналізаційних 

мереж з приводу того, що не відбувається стік дощової, талої води до 

стічного люку, що в свою чергу призводить до затікання води у під’їзди, де 

стоїть вода.  

 

5. У січні було направлено лист – прохання про фінансування на ремонт 

покрівлі за адресою: б-р Перова, 16Б до КМДА та ЖЕО 408, також в цей 

період було направлено лист – прохання про заміну асфальтного покриття 

до депутата Криворучко Т.Г. та КП «Керуюча компанія Дніпровського 

району». Також у січні було звернення до компанії Київмміськсвітло про 

відновлення освітлення у ДНЗ 461. 

 

6. В цілях внутрішньої конференції від 19.05.2018 р. було прийнято 

рішення і надалі надавати наступні розхідні матеріали, що лишилися на 

останок, а саме: 

Надавати фарбу, а також засоби для іі використання (пензлі, валіки, 

перчатки, рідину для розведення фарби (вайтспіріт)) мешканцям мікрорайону 

Воскресенка, що займаються благоустроєм навколо своїх будинків, а також 

надавати можливість користування даними лако-фарбувальними матеріалами 

працівникам ЖРЕО-408 в цілях благоустрою, та косметичних ремонтів 

нашого мікрорайону, під відповідальність начальника ЖРЕО-408 –  

Рябічко С.О. 

 



7. Від 29.01.2018 року було направлено лист до РДА Дніпровського 

району про надання документів у поновлені видачі приміщення для органу 

самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Воскресенка», за минулий 

рік приміщення не надано. 

 

8. На протязі весни – літа мешканцям нашого мікрорайону були роздані 

лако – фарбувальні та розхідні матеріали, за допомогою яких лави, паркани, 

під’їзди були приведені до ладу і стали мати більш належний вигляд.  

 

8.1. Символічно щороку у квітні заохочуємо ініціативних мешканців 

будинків, що входять до складу ОСН «Комітет мікрорайону «Воскресенка» 

до проведення «суботників» для бажаючих привести свою прибудинкову 

територію до ладу. 

 

9. Залучившись підтримкою працівників та начальника ЖРЕО-408, 

сумісними зусиллями було зроблено косметичні ремонти підходів зі 

сходинками до під’їздів по вулицям: б-р Перова, Алішера Навої. 

Пофарбовано навіси над під’їздами. 

 

10. У серпні 2018 року, за багаточисельними зверненнями громадян, що 

проживають на території ОСН, ОСН «Комітет мікрорайону «Воскресенка» 

скликав збори мешканців з приводу постійного місцезнаходження людей без 

постійного місця проживання (бомжів) на придомових лавах, що в притул 

прилягають до дитячого ігрового та спортивно – оздоровчого майданчиків, 

де граються і відпочивають малолітні діти та їхні батьки. ОСН «Комітет 

мікрорайону «Воскресенка» були прийняті міри, а саме: написана колективна 

заява з підписами обурених ситуацією мешканців до дільничного інспектора 

мікрорайону Воскресенка, що у Дніпровському районі, щоденний виклик 

патрульної поліції для усунення даної проблеми. 

 

11. Також у серпні 2018 року були зібрані підписи мешканців у зв’язку з 

частою періодичністю поламки ліфтів у будинку за адресою: б-р Перова, 16Б, 

інформація передана до компанії Міськліфтсервіс. 

 

12. 7.09.2018 року направлено лист до депутата Київської міської ради 

Криворучко Т.Г. з приводу відновлення ліхтаря над 3-м під’їздом за адресою: 

б-р Перова, 16Б (освітлення відновлено) та встановлення нового ліхтарного 

стовпа між будинками за адресою: б-р Перова, 16, 16А, 16Б (прохання 

внесено до плану виконання даних робіт у період з 2019 по 2029 роки). 

 

13. 06.09.2018 року ОСН «Комітет мікрорайону «Воскресенка» відвідали 

конференцію з приводу реформи комунальної системи та перехід будинків на 

майбутнє від ЖЕО до ОСББ, 19.09.2018 року було проведено інформаційні 

збори мешканців, що проживають на території ОСН «Комітет мікрорайону 



«Воскресенка» з питань створення ОСББ або надання управителів будинків 

державою. 

 

16. 28.12.2018 р. була проведена звітна конференція жителів за місцем 

проживання органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Воскресенка» затверджена протоколом № 4 від 28.12.2018 р. «Про виконану 

роботу за 2018 рік» (витяг з протоколу додається). 

 

17. На протязі всього 2018 року велася вся необхідна робота з 

внутрішніми документами, також налагоджувалися зв’язки для подальшої 

продуктивної роботи ОСН « КМ «Воскресенка». 

 

 

 

 

 

Керівник           

ОСН «КМ «Воскресенка»                                                                    Прус Ю.О. 


