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Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 1. Основні терміни, використані у цьому Положенні 
 

Основні терміни, використані у Положенні про органи самоорганізації ромської громади  у 

м. Мукачеві (надалі – Положення), мають таке значення: 

 

органи самоорганізації ромської громади (надалі - ОСРГ) - представницькі органи, що 

створюються частиною жителів м.Мукачева (ромською народністю), які тимчасово або 

постійно проживають на відповідній  території в межах  міста Мукачева для вирішення 

завдань, передбачених цим Положенням.   

 

Ромська національна меншина (цигани) – етнічні групи, що мають спільність походження 

і мови, що розпадається на ряд діалектів, зазвичай володіють також мовами народів, серед 

яких живуть осіло або кочують. 

 

ромська громада (надалі - мешканці) – люди (громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства,  вимушені переселенці), які проживають у місці компактного проживання 

ромів на території  міста Мукачева, володіють певною нерухомою власністю, сплачують 

комунальні податки та збори тощо; 

 

питання місцевого значення - питання, пов'язані з життєдіяльністю представників ромської 

національної меншини (ромів) міста Мукачева, які віднесені відповідно до цього Положення 

до предметів відання ромської громади, а також інші питання, які не входять до виключної 

компетенції органів місцевого самоврядування та органів державної влади України; 

 

власні повноваження органу самоорганізації ромської громади - повноваження, надані 

відповідно до Конституції та законів України Мукачівською міською радою відповідному 

органу самоорганізації ромської громади  під час його утворення. 

 

делеговані повноваження органу самоорганізації  ромської громади  - повноваження  

Мукачівської  міської ради, якими вона додатково може наділяти орган самоорганізації 

ромської громади.  

 

Стаття 2. Статус ОСРГ 

 

1. ОСРГ є представницьким органом ромської громади, яка знаходиться на території 

м.Мукачева. 

2. ОСРГ є складовою частиною системи місцевого самоврядування у м. Мукачево і 

утворюється для вирішення окремих питань місцевого значення. 

3. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації ромської громади  належить мешканцям 

відповідної території. 

4. ОСРГ створюються у формі  комітету мікрорайону у м. Мукачево. 

5. ОСРГ самостійні у своїй діяльності. Вони не мають над собою вищестоящих органів та 

організацій. 

6. У своїй діяльності ОСРГ керуються Конституцією України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", іншими 

Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, міських референдумів,  

розпорядженнями Мукачівського міського голови,  рішеннями загальних зборів( 

конференцією) мешканців за місцем проживання, які їх обрали. 

7. ОСРГ створюються та діють у межах Конституції та Законів України. 



3 
 

Стаття 3. Завдання ОСРГ 
 

Основними завданнями органу самоорганізації ромської громади є: 

 - участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, 

інших місцевих програм; 

- забезпечення кожній людині безпечного для життя навколишнього середовища; 

- зберігання і раціональне використання природних ресурсів; 

- здійснення обґрунтованої політики розвитку ромської громади; 

- створення умов для працевлаштування жителів ромського поселення та їх матеріально-

фінансової самостійності; 

- покращення матеріально-побутових умов ромської громади; 

- створення умов життя в місці компактного проживання ромів, що сприяють досягненню 

фізичного, культурного, морального і духовного розвитку особистості; 

- організація закладів по підтримці здоров'я жителів ромської громади; 

- розширення доступних для ромського громади форм користування соціально-культурними, 

спортивними закладами; 

- надання підтримки в розвитку національно-етнічних, вікових, фахових, культурних, 

релігійних та інших груп населення, створення умов для їх діяльності і мирного 

співіснування, участі в них широкого кола жителів ромського поселення; 

- забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень, будь-яких форм 

насильства та дискримінації; 

 

Стаття 4. Принципи організації та діяльності ОСРГ 

 

Організація та діяльність органу самоорганізації ромської громади грунтуються на 

принципах: 

1. Законності; 

2. Гласності та врахування громадської думки; 

3. Захисту прав, свобод та законних інтересів мешканців  ромського поселення м. Мукачеві; 

4. Безпосередньої участі ромської громади у розробці, прийнятті і реалізації рішень щодо 

облаштування відповідної території; 

5. Добровільності стосовно взяття на себе власних повноважень щодо вирішення питань 

місцевого значення; 

6. Добровільності взяття на себе делегованих Мукачівською міською радою повноважень; 

7. Правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності у вирішенні питань у 

межах своїх повноважень; 

8. Колегіальності; 

9. Виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед ромами, які обрали 

орган самоорганізації ромської громади; 

10. Підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед  Мукачівською міською радою в 

частині делегованих нею повноважень; 

 

Стаття 5. Право мешканців обирати та бути обраними до ОСРГ 
 

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації ромської громади у порядку, 

визначеному Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи 

самоорганізації населення" та цим Положенням, можуть мешканці, які постійно або 

тимчасово проживають на  території компактного проживання ромів; 

2. Забороняються будь-які обмеження права мешканців ромської громади, які проживають на 

відповідній території, на участь у діяльності відповідного органу самоорганізації ромської 

громади залежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі, соціального 
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походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними або 

іншими ознаками; 

Стаття 6. Право на власність і на користування землею 

1. Кожен мешканцець ромського поселення має закріплене законом право приватної 

власності на землю і право оренди земельних ділянок, розташованих на території міста; 

2. Для підприємницької та іншої діяльності мешканці можуть брати земельні ділянки 

комунальної власності в оренду – обумовлене договором строкове платне володіння і 

користування землею;  

3. Порядок реалізації прав мешканців ромської громади на власність і на користування 

землею визначається Земельним кодексом України, законами України, нормативними актами 

Мукачівської міської ради щодо порядку надання в оренду, вилучення та передачу у 

власність земельних ділянок;  

4. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані:  

4.1.Забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;  

4.2. Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;  

4.3. Своєчасно вносити плату за землю;  

4.4. Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок і землекористувачів;  

4.5.  Додержуватися правил добросусідства і встановлених законом обмежень;  

5. За порушення норм земельного законодавства громадяни і юридичні особи несуть 

адміністративну і цивільну відповідальність;  

 

Стаття 7. Матеріальна основа діяльності органу ромської громади 

 

1.  Ромська громада, відповідно до Конституції України і законів України  може володіти, 

користуватися та розпоряджається комунальною власністю; 

2. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення ромської громади є 

майно, передане йому радою в оперативне управління. 

3.Право комунальної власності ромської громади міста Мукачева захищається законом на 

рівних умовах з правами власності інших суб'єктів;  

4. Перелік об'єктів комунальної власності затверджується Мукачівською міською радою за 

поданням виконавчого органу міської ради, що здійснює управління об’єктами комунальної 

власності; 

5. Мукачівська міська рада своїми рішеннями визначає порядок користування, володіння і 

розпорядження комунальною власністю міста, передачі окремих об'єктів комунальної 

власності в управління,  юридичним або фізичним особам в порядку встановленому 

законодавством; 

6. Комунальна власність захищається законом у той же спосіб, що й приватна та державна 

форми власності; 

 

Стаття 8. Комунальне замовлення 
 

1. Виконавчі органи Мукачівської міської ради мають право виступати замовником 

виконання робіт із благоустрою території ромського поселення, комунального 

обслуговування, будівництва та ремонту об'єктів соціальної інфраструктури, виробництва 

продукції, надання послуг, необхідних для задоволення побутових і соціально-культурних 

потреб ромського населення, на виконання інших робіт із використанням передбачених для 

цього власних матеріальних і фінансових коштів; 

2. Порядок і умови комунального замовлення визначаються відповідним рішенням про 

комунальне замовлення, яке затверджується  Мукачівською міською радою; 

3. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету міста провадиться в 

порядку, визначеному чинним законодавством України; 
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Стаття 9. Єдність прав і обов’язків мешканців ромської громади 

1. Права і обов’язки мешканців ромської громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує 

необхідність виконання обов’язків;  

2. Ромська громада безпосередньо через ОСРГ створює умови, необхідні для вільного 

розвитку особистості кожного жителя громади, для реалізації визначених Конституцією 

України та цим Положенням  його прав;  

3. Це Положення зобов’язує кожного рома не порушувати прав і свобод інших жителів міста;  

4. Згідно з законодавством України, у випадку порушення прав і свобод інших громадян  

настає адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність;  

 

Стаття 10. Форми реалізації ромською громадою прав при здійсненні місцевого 

самоврядування 
 

1. Ромська громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через 

органи місцевого самоврядування. 

2. Право членів ромської громади брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може 

бути реалізоване через участь у: 

а) місцевому референдумі; 

б) виборах міського голови, депутатів міської ради; 

в) загальних зборах громадян; 

г) реалізації місцевих ініціатив; 

д) громадських слуханнях; 

е) індивідуальних та колективних зверненнях; 

є) роботі органів місцевого самоврядування; 

ж) інших, не заборонених законодавством формах здійснення місцевого самоврядування. 

 

Стаття 11. Символіка ромської громади  
1. Ромська громада м.Мукачева має власну символiку - герб, прапор та iншi символи та 

ознаки, що відображує її історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості і 

традиції; 

2. Порядок заснування, використання та внесення змін у символіку ромської громади 

затверджується рішенням ОСРГ, до якого додається опис та зображення герба, прапора та 

печатки; 

3. Використання символiки ромської громади в комерцiйнiй дiяльностi здiйснюється лише з 

дозволу ОСРГ; 

  

Стаття 12. Територія, у межах якої діє ОСРГ 
1. ОСРГ створюється за територіальною ознакою; 

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації  ромської громади, є частина території 

м.Мукачева (територія мікрорайону), у межах якої проживають мешканці, які обрали цей 

орган;   

3. Територія, у межах якої діє ОСРГ, визначається рішенням Мукачівської міської ради, що 

дала дозвіл на створення: 

      3.1. комітету мікрорайону – у межах території окремого мікрорайону міста. 

 

 

 

 

 



6 
 

Розділ II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ РОМСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 
 

Стаття 13. Порядок ініціювання створення ОСРГ 
 

1. Для обрання ОСРГ мешканці відповідної території проводять загальні збори 

(конференцію); 

2. З ініціативою про створення ОСРГ до Мукачівської міської ради можуть звернутися 

загальні збори (конференція) мешканців за місцем проживання за умови, якщо у них брало 

участь (було представлено) не менше половини мешканців відповідної території, які мають 

право голосу;  

3. На загальних зборах (конференції) мешканців за місцем проживання обирається також 

ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси мешканців - учасників зборів 

(конференції) у відносинах з Мукачівською міською радою; 

4. Для скликання та проведення загальних зборів (конференції) мешканців за місцем 

проживання з приводу створення ОСРГ та обрання ОСРГ не потребується спеціального 

дозволу Мукачівської міської ради; 

5. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників; 

6. Ініціативна група подає до Мукачівської міської ради заяву про створення ОСРГ, протокол 

загальних зборів (конференції) мешканців за місцем проживання про ініціювання створення 

органу самоорганізації ромської громади із зазначенням основних напрямів діяльності 

створюваного ОСРГ, а також список учасників загальних зборів (конференції) мешканців за 

місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і 

номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника цих зборів. 

 

Стаття 14. Порядок надання дозволу на створення ОСРГ 
 

1. Дозвіл на створення ОСРГ надає Мукачівська міська рада; 

2. Питання про створення ОСРГ, подане на розгляд Мукачівської міської ради, розглядається 

на найближчому пленарному засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів( 

конференції) мешканців за місцем проживання;  
3.У рішенні  Мукачівської міської ради про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації  ромської громади мають бути обов'язково визначені його назва, основні 

напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти 

орган самоорганізації ромської громади;  

4. Рішення Мукачівської міської ради про надання дозволу на створення ОСРГ доводиться до 

відома мешканців у встановленому законом порядку; 

5. Мукачівська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСРГ, якщо 

ініціювання створення ОСРГ було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом; 

6. Рішення Мукачівської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу 

самоорганізації ромської громади може бути оскаржено до суду у встановленому порядку. 

 

Стаття 15. Порядок обрання ОСРГ 
 

1. ОСРГ обирають загальні збори (конференція) мешканців за місцем проживання на основі 

загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування мешканців, які  

проживають на відповідній території або за згодою учасників зборів (конференції) відкрито; 

2. Право голосу на виборах мають мешканці, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти 

років. Не мають права голосу мешканці, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад 

ОСРГ визначається на загальних зборах (конференції) ромської громади; 

3. ОСРГ обирається у складі керівника (старости ромської громади), заступників керівника 

(старійшин), секретаря, інших членів;  
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4. Обраними до складу ОСРГ вважаються особи, які одержали більшість голосів учасників 

загальних зборів (конференції) мешканців мікрорайону; 

5. Переобрання ОСРГ, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна 

кількісного складу ОСРГ здійснюється на загальних зборах (конференції) мешканців 

мікрорайону у порядку, встановленому Законом України « Про органи самоорганізації 

населення » та  цим Положенням; 

6.  ОСРГ виконують свої обов'язки на громадських засадах. 

 

Стаття 16. Термін повноважень ОСРГ 

 

1. ОСРГ обирається загальними зборами (конференцією) мешканців мікрорайону терміном 

на п'ять років. 

Стаття 17. Легалізація органу самоорганізації ромської громади 

1.Легалізація органу самоорганізації ромської громади є обов'язковою і здійснюється через 

його реєстрацію або повідомлення про заснування; 

2.У разі реєстрації орган самоорганізації ромської громади набуває статусу юридичної особи;  

3. Реєстрацію ОСРГ здійснює виконавчий комітет Мукачівської міської ради; 

4. Для реєстрації ОСРГ уповноважені загальними зборами (конференцією) мешканців 

мікрорайону їх представники подають до реєструючого органу заяву; 

5. До заяви про реєстрацію ОСРГ додаються: 

5.1. Копія рішення Мукачівської міської ради про надання дозволу на створення ОСРГ; 

5.2. Протокол загальних зборів (конференції) мешканців за місцем проживання з рішеннями 

про обрання членів ОСРГ та його персональний склад,  про затвердження Положення, про 

обрання уповноважених представників для проведення реєстрації ОСРГ; 

5.3. Положення, затверджене загальними зборами (конференцією) мешканців мікрорайону, у 

двох примірниках; 

5.4. Персональний склад членів ОСРГ  із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року 

народження, місця проживання; 

6. Заяву про реєстрацію ОСРГ розглядає реєструючий орган у місячний термін з дня подання 

всіх необхідних документів відповідно до вимог Закону України «Про органи 

самоорганізації населення»; 

7. Орган, який здійснює реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться у 

поданих на реєстрацію документах; 

8. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову у 

реєстрації. 

9. Підставою для відмови у реєстрації є обрання ОСРГ з порушенням вимог Конституції 

України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи 

самоорганізації населення", інших законів та нормативно-правових актів України; 

10. Про результати розгляду заяви орган, який здійснює реєстрацію, у 10-денний термін з дня 

прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації повідомляє уповноважених 

загальними зборами( конференцією) мешканців мікрорайону їх представників; 

11. Рішення про відмову у реєстрації ОСРГ може бути оскаржено у встановленому 

законодавством України порядку до суду; 

12. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу подаються: 

12.1. Заява, підписана керівником ОСРГ; 

12.2. Протокол загальних зборів (конференції) жителів за місцем проживання про 

затвердження змін до Положення, текст змін; 

13. ОСРГ можуть легалізувати своє заснування через письмове повідомлення виконавчого 

органу Мукачівської міської ради; 
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14. Виконавчий комітет Мукачівської міської  ради затверджує методичні рекомендації  

порядку здійснення легалізації органів самоорганізації ромської громади, а також надає 

необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації ромської громади  у 

проведенні їх легалізації.  

 

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ 
 

Стаття 18. Власні повноваження ОСРГ 
 

1. ОСРГ у межах території його діяльності під час його створення можуть надаватися такі 

повноваження: 

1.1. Представляти інтереси мешканців  мікрорайону в Мукачівській міській раді та її 

виконавчих органах, відповідній районній адміністрації, а також в органах державної влади; 

1.2. Сприяти дотриманню Конституції України, Законів України, реалізації актів Президента 

України та органів державної виконавчої влади,  рішень, прийнятих через місцеві 

референдуми, рішень Мукачівської міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень 

Мукачівського міського голови, голови відповідної районної адміністрації; 

1.3. Приймати участь у розробці та подавати у встановленому порядку пропозиції до 

проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевого бюджету м. Мукачева; 

1.4. Організовувати на добровільних засадах участь мешканців у здійсненні заходів щодо 

охорони довкілля, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання у належному 

стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ; обладнання дитячих і спортивних 

майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо – з цією метою можуть 

утворюватися тимчасові або постійні комісії, використовуватися інші форми залучення 

населення; 

1.5. Організовувати на добровільних засадах участь мешканців у здійсненні заходів щодо 

охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і 

ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з 

дотриманням встановленого законодавством України порядку проведення таких робіт; 

1.6. Здійснювати контроль за якістю наданих громадянам, які проживають у жилих будинках 

на території діяльності ОСРГ, житлово-комунальних послуг, за якістю проведених у 

зазначених жилих будинках ремонтних робіт; 

1.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної 

культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної 

роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту, сприяти 

збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та 

культури, впровадженню у побут нових обрядів; 

1.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим та 

багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, вносити пропозиції  з цих питань до Мукачівської міської ради;  

1.9. Сприяти відповідно до законодавства України правоохоронним органам у забезпеченні 

ними охорони громадського порядку, а також заслуховувати повідомлення керівників цих 

органів про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території; 

1.10. Розглядати звернення мешканців відповідно до вимог чинного законодавства України 

та наданих повноважень, а також вести прийом мешканців мікрорайону; 

1.11. Вести облік мешканців за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах 

мікрорайону ОСРГ; 

1.12. Скликати загальні збори (конференцію) мешканців мікрорайону для обговорення 

питань, які належать до їх відання; 

1.13. Інформувати мешканців про діяльність ОСРГ, організовувати обговорення проектів 

рішень ОСРГ з найважливіших питань; 
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1.14. Виступати за  дорученнями окремих мешканців мікрорайону їх представниками у суді. 

1.15. Вирішувати інші питання, віднесені Конституцією України, Законами України, цим 

Положенням до відання ОСРГ;  

2. ОСРГ набуває власних повноважень з дня його легалізації у порядку, встановленому 

законодавством України; 

3. ОСРГ не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності у 

встановленому законодавством України порядку, крім випадків, передбачених 

законодавством України; 

4. Мукачівська міська рада може передавати органу самоорганізації ромської громади 

відповідні кошти,  необхідні для реалізації зазначених власних повноважень та здійснює 

контроль за їх виконанням. 

 

Стаття 19. Делеговані повноваження Мукачівської міської ради 
 

1. Мукачівська міська рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень ОСРГ з 

одночасною передачею йому додаткових коштів,  необхідних для здійснення цих 

повноважень, здійснює контроль за їх виконанням; 

2. Делегування повноважень Мукачівської міської ради ОСРГ відбувається через укладання з 

цим органом договору про делегування йому відповідних повноважень, який укладається на 

підставі рішення Мукачівської міської ради. 

3. Договір укладається на виконання делегованих ОСРГ повноважень, на виконання 

обумовлених робіт та надання послуг;  

4. У договорі повинні зазначатися зміст делегованих повноважень, обсяг та терміни 

виконання робіт та послуг, порядок фінансування, обов'язки сторін; 

5. Делегування повноважень Мукачівської міської ради ОСРГ може носити разовий, 

строковий або безстроковий характер; 

6. Мукачівська міська рада не може делегувати ОСРГ повноваження, віднесені Законами 

України до виключної компетенції ради, її виконавчих органів. 

7. За рішенням Мукачівської міської ради ОСРГ може бути достроково позбавлений 

повноважень, делегованих йому міською радою; 

8. Якщо рішення Мукачівської міської ради про наділення ОСРГ повноваженням ради не 

забезпечене фінансами, загальні збори мешканців (конференція) за місцем проживання, на 

яких обирався цей орган, можуть на цій підставі відмовитись від виконання цих делегованих 

повноважень та одночасно звернутися до Мукачівської міської ради про виключення такого 

повноваження з числа делегованих ОСРГ. 

 

Розділ  IV. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА  ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 

Стаття 20. Фінансова основа ОСРГ 
 

1. Фінансовою основою діяльності ОСРГ є: 

1.1. Кошти міського бюджету м. Мукачева, які надає йому Мукачівська міська рада для 

здійснення наданих та делегованих ОСРГ повноважень; 

1.2. Добровільні внески фізичних і юридичних осіб; 

1.3. Інші надходження, не заборонені законодавством України; 

2. Фінансові кошти, необхідні для здійснення ОСРГ своїх повноважень, щорічно можуть 

передбачатися у міському бюджеті м. Мукачева; 

3. ОСРГ має право самостійно використовувати фінансові ресурси, отримані з міського 

бюджету м. Мукачева, відповідно до статутних цілей та програм соціально-економічного 

розвитку.  
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Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ РОМСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

Стаття 21. Гласність роботи і підзвітність ОСРГ 
 

1. ОСРГ інформує мешканців про своє місце розташування, час роботи і прийому громадян; 

2. ОСРГ не рідше одного разу на півріччя звітує про свою діяльність на загальних зборах 

(конференції) мешканців за місцем проживання; 

3. Мешканці, які проживають на території дії ОСРГ, мають право знайомитися з його 

рішеннями, прийнятими ОСРГ. 

 

Стаття 22. Організація роботи ОСРГ 

1. Формою роботи ОСРГ є засідання; 

2. Засідання ОСРГ скликають його керівник або заступники керівника за необхідністю, але 

не рідше одного разу на квартал; 

3. Засідання ОСРГ є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його 

загального складу; 

4. Для забезпечення роботи ОСРГ може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи у 

порядку, визначеному у Положенні про цей орган. 

Стаття 23. Рішення ОСРГ 
 

1. ОСРГ може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру з питань, віднесених 

до його повноважень; 

 2. Рішення органу самоорганізації ромської громади  вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини загального складу цього органу;  

3. Рішення органу самоорганізації ромської громади, що не відповідають чинному 

законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються  

Мукачівською міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого 

рішення. 

 

Стаття 24. Статус керівника ОСРГ 
 

1. Керівник ОСРГ - особа, яка обирається на загальних зборах (конференції) мешканців 

мікрорайону та очолює ОСРГ і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні 

організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому Положенням про цей орган; 

2. Керівником ОСРГ не може бути особа, яка є народним депутатом України, депутатом 

обласної ради, депутатом міської ради, а також посадова особа органів місцевого 

самоврядування, яка має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-

розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій; 

3. Керівник ОСРГ: 

3.1. Організовує роботу цього органу; 

3.2. Скликає і проводить його засідання; 

3.3. Організовує виконання рішень ОСРГ. 

3.4. Є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи ОСРГ; 

3.5. Представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами; 

3.6. Виконує доручення ОСРГ;  
3.7. Ініціює загальні збори( конференцію) мешканців за мікрорайону; 

3.8. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про органи самоорганізації 

населення» та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням. 
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 Стаття 25. Статус  заступників керівника ОСРГ 
 

Заступники керівника  ОСРГ - особи, які обираються за пропозицією керівника на загальних 

зборах (конференції) мешканців мікрорайону ,  виконують розпорядження керівника, 

рішення загальних зборів( конференції), засідань комітета ОСРГ, можуть підписувати 

погоджені з керівником документи. 

 

Стаття 26. Повноваження секретаря ОСРГ 
 

1. Секретар ОСРГ обирається за пропозицією керівника ОСРГ на першому засіданні цього 

органу. 

2. Секретар ОСРГ: 

2.1. Організовує підготовку засідання ОСРГ та питань, що подаються на його розгляд; 

2.2. Забезпечує ведення діловодства; 

2.3. Контролює виконання рішень ОСРГ; 

2.4. Виконує інші обов'язки, передбачені цим Положенням, а також прийнятим на його 

основі Положенням про відповідний ОСРГ; 

3. У разі відсутності керівника ОСРГ та його заступника або неможливості виконання ними 

своїх обов'язків з інших причин повноваження керівника цього органу виконує секретар у 

порядку і межах, передбачених цим Положенням, а також прийнятим на його основі 

Положенням про відповідний ОСРГ. 

 

 

 Стаття 27. Члени  ОСРГ 

 

Члени  ОСРГ – особи, які розпорядженням керівника закріплюються за окремими вулицями 

близькими по місцю їхнього проживання, виконують розпорядження керівника, здійснюють 

поточну роботу з мешканцями, доводять до відома жителів рішення Комітета. 

 

 

Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 

Стаття 28. Контроль за фінансовою діяльністю ОСРГ 

 

Контроль за фінансовою діяльністю ОСРГ у межах своїх повноважень здійснюють: 

1. Мукачівська міська рада; 

2. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради, який здійснив реєстрацію органу 

самоорганізації ромської громади;  

3. Загальні збори (конференція) ОСРГ. 

 

Стаття 29. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації ромської 

громади  

1. Повноваження органу самоорганізації ромської громади можуть бути достроково 

припинені у разі:  

1.1. невиконання рішень  Мукачівської міської  ради, її виконавчого комітету – за рішенням  

Мукачівської міської  ради, яка дала дозвіл на його створення;  
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1.2 невиконання рішень зборів (конференції) мешканців мікрорайону  або невиконання своїх 

повноважень, а також саморозпуску – за рішенням зборів (конференції) мешканців 

мікрорайону;  

1.3 порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.  

2. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації ромської громади тягне за 

собою припинення діяльності цього органу.  

 

Стаття 30. Порядок припинення діяльності ОСРГ 
 

1. Діяльність ОСРГ припиняється відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації 

населення", цього Положення, а також прийнятого на його основі Положення про 

відповідний ОСРГ; 

2. У разі припинення діяльності ОСРГ фінансові ресурси та майно повертаються 

Мукачівській міській раді.  

 

Розділ VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 

Стаття 31. Гарантії діяльності ОСРГ 
 

1. ОСРГ самостійно визначають напрями своєї діяльності відповідно до законодавства 

України, а також до положень про ці органи; 

2. Мукачівська міська рада, депутати та посадові особи Мукачівської міської ради, а також 

народні депутати України на території своїх виборчих округів сприяють ОСРГ у здійсненні 

ними їхніх повноважень; 

3. Депутати міської ради відповідного виборчого округу звітують перед ними про результати 

своєї діяльності; 

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають 

права втручатися у діяльність ОСРГ, крім випадків, передбачених законодавством України; 

5. Рішення і дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організації, що стосуються діяльності ОСРГ або зачіпають їх інтереси, можуть бути 

оскаржені ними у судовому порядку. 

 

Стаття 32. Відповідальність ОСРГ та його посадових осіб за порушення законодавства 

України,  а також цього Положення 

 

1. ОСРГ несуть встановлену законодавством України відповідальність за законність та 

наслідки своїх рішень і дій; 

2. Рішення, дії та бездіяльність ОСРГ та їх членів можуть бути оскаржені до Мукачівської 

міської ради або до суду; 

3. Прийняття ОСРГ рішень, що суперечать Конституції України та Законам України, актам 

законодавства, Положенню про цей орган, рішенням Мукачівської міської ради, її 

виконавчих органів, розпорядженням Мукачівського міського голови, а також рішенням 

загальних зборів (конференції) мешканців мікрорайону, місцевого референдуму, може бути 

підставою для припинення діяльності ОСРГ або позбавлення його повноважень. 

Стаття 33. Порядок внесення змін і доповнень до Положення 

 

1. Внесення змін і доповнень до Положення затвержується Мукачівської міською радою в 

такому ж порядку, що і його прийняття; 
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2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення подаються до Мукачівської 

міської ради з ініціативи міського голови,  членів ромської громади міста Мукачева; 

3. Зміни і доповнення до Положення, що передбачають приведення його у відповідність до 

положень Конституції України, законів України, указів Президента України, а також 

постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Мукачівською міською радою.  

 

 

 

 
Розробники Положення про орган самоорганізації ромської громади: 

«Мукачівський правозахисний центр», лідери ромської громада м.Мукачево, юристи Мукачівської міської ради 


