
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ

Ч СЕСIЯ VIII СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вiд 23 лютого 202l р. лъ 259

Про надання дозволу на створення
органiв самоорганiзацii населення
на територiТ Люботинськоi MicbKoi
територiальноТ громади

Вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>,
Ст.9 Закону Украiни кПро органи самоорганiзацii населення)), Регламенту
Люботинськоi MicbKoT ради VIII скликання, Люботинська MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Надатll дозвiл на створення Hil територiТ JIIоботинськоI п,licbKoi територiальtlоТ
громади у cN,IT Ман.lенItи, с.Миlценки, с.[{естеренки. с-ще Санiкари, с-ш_lе

Барчани, с-ще СпартасLI, с-ще TpaBlteBe, с,Горiхове. с. Гурине. c-ule Ударне
органiв саNlоорганiзацiТ насеJlення "Травневе", "I_{ентральний". "Бар.lпrrп".
"Культyрtlий", "Спорт]lвний". "Ударне".

2. Основttипrи FIалряNIами дiя.rьнсlс,гi органу самоорганiзацiТ насеJIсIlня
визIiачити:
- створення у\.{ов дlлlя y.racTi rttителiв у вирirпеннi пиr,ань мiсt_lевого значенIIrI IJ

N,lc)Kax Коlлститl,цii i законiв УкраТни,
- Задоволення соцiальних, культурнl.tх, ttобутових ,га iшrпих потреб rкtlтелiв

шJlrtхолl сприяння у наданнi iл,r вiлповiдних послуг;
- yLlacтb у реаrriзацii соtliально-еконоI{iчного, ]()/льтурного розвиl,к\/

вiдповiлноi територii, iнших rлiсцевих лрограм.
З. Нада'ги органа\{ саN{оорганiзаrrtii насеJIе}lI-Iя у Nleittax територiТ Тх дiяльнос,t,i

tIOвнOва)Iiення:
- l]РеДСl'аВЛЯТИ РаЗО}{ з де[Iутатаir{и il1],epectl rкиr,елiв у ЛюботrrнськiЙ п{iсt,ltiЙ

радi та iT викоtlавчLlх органахl
- СtlРИЯТИ ДОДерх(аннIо Itонституl_tiТ та законiв УкраТlrи. реа;тiзаtliТ attTiB

ПРеЗИДеtlта Украiни Ttt органiв виконаtsLIоТ в"чади, рitшень Jlюботиtlсьtt,.li
lriСЬКОТ Ради'l,{.t ll rзttкtlttевtIого оргаr{у, розпоряджеlIь лliськс,lго го.цоl]и.
pirrI е нь, t tрlrйня,ги х п,ti с це вип,t референдуп,r оп,l :

- ]]It()си-гl] }1 I]cTilHo1].]IeIIoN,I), гIOрядку ttропозиtlii Jto ttpocltTiB 1,1ic1,1cBttx п})оI.роr\,l
сtllцiальltо-еко],Iс,lплi.tttоl,о i ttу"ltьтурного розвитку вiдповiллrоТ
аДпl i гт iстра'гивно-територi a;rbHoT одиницi r:a просltтiiз лriсцевоt,о бюдже,гу;

- СlРГанiЗОl]Увати yLIacTb насеJlення у здiйсненнi заходiв щоllо охOроliи
LIавкоJII.IшFIього lIриРодногО сере/,lовиЩа, прове/IСrlня робil. З бrrагоlrстроrо.
ОЗеЛеIIення ,Iit y,I,pи]\Iilн},trl в I{zule)Itнoп,ty cTaHi садиб, дворiв, ву.JIиць, IIJIощ)
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ларкiв, кладовищ, братських х,Iогил, обладнання дитячих i слортивних
rtайдаrнчиttiв. кiмltа,г дитя.tоI TBop.locTi. клубiв за iнтерссаNIи тоIIцо:

- органiзовуваrти гrа добровirlьttих засалах yr{acTb llаселенIlrI 1,здiйtсttсtttti
заходiв щодо охорони паN('rIток icTopii та культ)ри. ш:lяхiв. тротl,арiгз.

комуналыlих N,{ереж, об'сктiв зага-цьного користування iз дотриN,{tl}lняll
встаIlовле}Iого законодавствоN,I порядку rrроведення Tatl(t]x робiт:

- здiйснювати Kol]TpoIlb за якiстю IlадаванL]х гpoп,lailrlIlalt. якi про)l(иlзаtоть \'

)киJIих будинttах на териl,орiТ дiяльrrостi tlllгaHy, са]\{ооргаlIIiзацiТ IiаСеЛеНtlrl.

)Iilll'-lOltt)-1(()M\ IIi-L lLllllx ll()c-I) l :

_ надавати доI-IоN,Iогу rlаваlальlIиN,I зttкладаN,I, закладаN{ Til органtЗацlrlN,{

к)/ль],урI1, (liзичгrоi культури i спор,r,у у проведенlti tt.чльтурнсl-осtзi,tгtьtli.

сllорl,LIj]I]o-сtздоровчоТ та вихt,lвноi робо,глt ссред населення, розвIlтКY
худоrtсltьоТ творчос,гi, (iiзи.лноТ к)/льтури i спорту; спрllя,гLt зберс;,ttеннтt'l

культурноТ спадщиltи, ,градтrцiй ttародноi культури, впровад}itенFIIо tз ttОбl'т

IIових обрядiв;
- оргаlliзовувати допомогу гроN,{адянаN,{ похилого вlку" lнвалlдаNt, clN,{ яN{

загиблlrх воТtlitз, партизагtitз ,га вiйськовослухtбовцiв, п,tа.ltозабезпе.lеtlиNl та

баl,iтr,олir,гlIlN.,l оiN,I'ях,l, а TaKoiK cztпttlTltiп,r гроN{ilдlrlIlilпl, дi,tяrt-сир()1 itýl га дiтяrl.
Itо:збав:tенttл,t ба,rькit]с]ьI(()го tLittлyBlttttt-lt, B[IOcLll]Ll ltllопозl,ttlii з цих I]1.I,1,ilHb дt]

JIюбо,гttlt сbKoi мicbtttli радr.r :

- ]]алавати необхiдну догlо]\lогу органам пояtежного нагля.,llу в здiйсrrеlrrri
протипо)tежIIих заходiв. оргаttiзовувати виI]чення lIаселенняN,l ItравLiл

псlжетtноi безпекl.t, брати учztсть у здiйсrrеlltti гро,rtадськоl,о KoHTpo"rIlo :]а

дOдержанI{яN.{ вимог поlке;кноi безtlекl.t ;

- c]lp1,Irl 1,1.1 вij(tttllзijtгlt) до зi_llit]llO]ltlBcTвil IIpaвO()xopOtIlI11\1 оргаIIttNl },

забез гt e.leHH i Htl r,t tr охорон l.{ t,роN,IадськOго I t орядк_y ;

- розглядати зверlrеiIня гроNIадян. вести ttрийолr;
- вести облiк гроl{адян за BiKo1,1, Micцetvt роботи Liи навчilння. якi N,{erпlta]o'l]l) y

N,telrtax територii дiя.пьtrос,t,i орган_y сztхlоо])гаltiзацii FIilсслсIlIIя :

- сприя,гl.t депчтаташл Лтоботltttськоi п,tiсьiсоТ ради в органiзацii iх зустрi.lеtji з

виборцяпли, itрийоп,lу гроN,{алян i проведегtнi iншоi робо,r,и у вибор.lих
округах.

- irlфорплувати гроN,Iадян про дiяlльнiсть opt,l_ttly самооргаrriзацii населення.
оргаrtiзовувати обгоr]ореlIIIя ttpocliTiB i"tot-o рiпrень з Ttai'tBa;tt;rrtBitпиx пl,iтt}lIь.

Оргаltи сtl\{оорI,аLliзацii I{аселеIIIlrl ltабуваlотt, I]JIIIсLIих повlIова}Itень з дllrl
його легалiзацi i в ycTal I о влеI{оNIу :]а]t0 t I о/цавство},I п oprlj (lty.

Jltоботtтгtська пticbttll pa.:Ia Nl()riie додiIткоl]о Llir:(iлtяlти оргаlll.t сtiN,IооргаIliз:rцii'

населеннrI делегованиN,tи пов I l ова}кенняN,{и.

Органll са\{оорганiзацiI насе.r]ен}{я не Nloil(yl,b бути позбrrв.ltенi власtttlх
повf{оваiliень до l]llltпи]lеIIltя Тх ,,ltiяlлыlос,ri в ycTillItlB-rlellO\,{)l зtlltоIIоNI lIорядк.\.
ВизIlа.II.I,г1.I, шI0 гсllttt оlliя. в Nle)liax яttоТ бl,де дiяти оргаtl сiliuооргаlIiзацii
ItаселсtIitrl Kl'piiBtteBe >:

с-IIIе Спарт:rсш - By-lr.IioT,llHi.lHa, вул.Миру, вул.Нова, BvrI.'I'poTцbtt.t.

пров.Ботанiчний, пров.Миру, пров.}-Iовий, пров.Троiцький;
с-ще TpaI}IIel}e - ву-ll,Булiвелы{ttiсiв, вl,л.Гагарitла, вул.Зелена, l]уJl.Пiвденна.
ву:1.IIiвttiчtrа, в1,.l.ГIоlIьова, вуrl.Фабрllчна, tзул.lL{ас.пlrва, вl,л.50 poKiB
Перешtоги, пров.Гагарiна. пров. Фабри.tt tttй, rrров.Щасливи й,

Визltачlатll, lцо теl)иторiя, R Nle)Kax яrtоТ буде дiятrt орган сilN{оорганiзацii
населення KIJe ш,i,ральтr ий >:

спrт N{:tll.|etlltlI - в'iзд N4аякс,lвсьl(ого, в'iзд 11окровський, в'Тзд ГIушrкi rra"

вул.Бiблiо,l-еtlна, ву,:t.Залiзнтr.tttа (1-25 ношrерrr). вl,л.Кривit. tзу:r.1-I1,шкiна.

вул.Садова. вул.Сковоl]одLI. вул.(lтепна, lзl,л.Тсlргсlrза. ву';l.ГIокровська1. B\,-rI.

Маяксlвського (1 - 43. 2-42 rroпIcprr), вr,л.LLIевчегlttа. пров.МzrяltiовсLкоI-о,
пров. Садовий, пров. ГIt,шкiна. гlllсlв. I 1oкровський :

c.V[llшleHKIr - ву:l.Фраtнка, вул.ЧкаJIова (1-8 HoMepll), пров. LIкаLцова.



6. Визначити. rцо ,t,ериторiя, в ]\,Iежах якоi буле дiяти оргаlt сtil,{оорга}]iзацii
населення <Барчани>:
с-ще Бrrp.l2lllll : в'iзд I Горького, в'Тзд iI Горького, вул.Горькоl-о, вl,л.I''рибна,
вул.ffжерельна, вул.Караванська, вул,Любицька, вчл.Любi1,1,1]Ilськil,
ВУЛ.ПеТропавлiвська, пров.|{жерельний, пров.Горького. пров. I Горькоr,о, пров.
II ГОРького, пров.Караванськиl.i, пров.JIюбицький, пров.Петропавлiвський,
ТУПИК I ГОРЬКОго, тупик lI Горького, тупик Караванськrтй, t,yll1.1K

11етрогrzrвлiвський;
С-Шlе Call1,1ttrplr - в'Тзд МаЙсьt<иli, вl,л.N4айсt,ка, ву.;t.СоняLIна, пров.N4айськLIй.
пров.Соняt.tttий. тупик N4айськиir.

7. I}ИЗначиr'и. що теритtlрiя. в \Ie}Iiax яrtоТ буле дiя,t,и орган саlмооргаrIiзацii
населеIIня <Кl,льтурний >:

с. I-IccтepeHKII - в'Тзд Щарвiна. ву"rr./{арвirrа, вул.I-Iабере)Iirlа. вул.Г{о.llr-авський
ш jIях, в\,л. LIай ковс L кого. rrpoB. LIабережнtl й. пров. LIайковсьl(о го :

сп1,1- N'Iart,IeIIltII - Byrl.Бoptl,ililIit. вVл.f{а.tна. ву-гr.За.lIiзни.rна (2- l 8 ноrlери).
B1,.it. Мая ксlвсLкого. вул.Itr,л bTvpla. Bv"ll. КоцrобинськоI,о1 By;t. N4аяковсько го
(14 - ; 45 - ), tlров.Бородiпа. пров.ltоцтсlбинськс,lго, вуJI. Лесi YKpetTHKlt,
пров.Культури, IlpoB, JIeci Украiнки ;

c.MltlllcHlcll - вул.Вiльш]анська, вул.Мiчурittа, вуrr.LIкалова (9-47 ношlери).
By:t,N4ltpHa, ву_lr.Гlротоlriвська;
с.Саняtарlr - в5,л,Стаrtцiйна.

8. IJи:зна,lttтtl. що терИl,орiя, lз \,leiкalx якоi буде лiятlt оргэн са_\Iооргаlнiзацir'
I IасеJIення <Спортlл вний >:

с- ще CirlliKaprl - в'iзд Спорr,l,tвнlrй. вул.Дбрикосова. вl,л.Благодатнаr.
в,vл.П.Бар.l;rна. вl,л.Верхt]я, вул. Вtrноградltа, в1,,л.Зергtова, в\,л.Зоllяна1,
вул.Мiсячтtа, вул.Кi.l]ьцева, вул.Коротка, ву;r.Нижня, ву;t.Пшеllична.
вул.Сiчнева, вул.Спортllвна, ву,,l.Суп,tськit. вуrl.ЯIсна, гlров.Благоj(атнrtй, ilpol],
Мiсячний, rrров.П.БарtIана, пров.Пшсtтl.t.лниi-i. rtpoB.CrlopTtlBrtrlit.

9. [ЗLIзначитI4, шtо т,еlэl.tторiя, в \.,IежаХ якоi' буле дiя,r,и орган са]\{оорганiзацiТ
I{аселеFIIiя <Уларttе >:

с.Гурrlllе - в'ТзiI i{lзi,гнеtзttл"t, гзул.Iiвi,гtJеI]tl, , вl,л.JIiсовir. вr,-ц.Л\,гсlвlt, tiч,п.Нлlзоtзtt.
пров, Квiтневий:
с-п{е Ул:lрне - в5rл.Барвirtкова, вул.Березова, ву.lr.Горiхова, ву,л.!рухtбlr,
вул.Itоньська, lзул.Молодiлtна, ву,,l.Стадiонна. ву;t.Ударгlаr, By:l. ШKi.llblta,
пров.ffрухtбtл, пров. I lоilьський,, пров.Ударний, rтров.Шкiльний ;

с.Горiховс - вуJI. Успirпна.

10. I{оriт,ролЬ за виконаIlIlяN.{ IlьогО рiшlенн-ll покJtас,I,и на KepYK)rI\r cllpaBa\,{LI
виконкоN,{У ЛiдirО кудЕнкО та постiйrtу KorticiTо з tIиl,аiнь IIраlв JlI()л1.1IlI,].
законнос,Гi, реt,лаltСнт1 , пtiсцt,воt,о сах,lоврriлуванIlя, де]Iутчt,l,сt,ttоi дllяльtrостi i
еl-ики,

Мiський Леонiд ЛАЗуРЕнко
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