ЛIОБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
ХАРКIВСЪКА ОБЛАСТЬ
ХII СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння
вlд 22 червня 202|р.

}ф 517

Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацiТ населення квартального KoMiTery <<Караван>
шляхом злиття lсварталiв ЛЪ19,20,20а
Розглянувши протокол конференцiТ представникiв громадян за мiсцем проживання

вiд 0б червня 2021 року, вiдповiдно ст.|4, ст.25 Закону Украiни кПро мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>, ст.9 Закону УкраiЪи кПро органи самоорганiзацiТ
населення>>, Регламенту ЛюботинськоТ MicbKoi ради VIII скликання, Люботинська

MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

2

Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацiТ насел9ння * квартального
KoMiTeTy <Караван>) на територiТ ЛюботинськоТ MicbKoT ради шляхом злиття
кварталiв }lЪ19,20,20а, в межах вул.Берегова, вул.Заводська (KpiM J\&15-a, l5-б,
18,20 * ОСББ), вул.Калинова, вул.Станiслава Шумицького, вул.Нестерова,
вул.Новоселiвська, пров.Новоселiвський, вул.Пiдлiсна, вул.Соснова,
пров.Сосновий, вул.Тракторна, Щегельний завод, в'iзд Челюскiна, пiдгоспу
<Люботинський>.
Основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення
квартального KoMiTeTy <Караван>> визначити:
- створення умов лля участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в
межах Конституцii i законiв УкраТни;
- задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв
шляхом сприяння у наданнi iM вiдповiдних послуг;
участь
реа-гriзаuiТ соцiально-економiчного, культурного розвитку
вiдповiдноТ територiТ, iнших мiсцевих програм.
Надати органу самоорганiзацii населення - квартальному KoMiTeTy <Караван> у
межах територiТ Iх дiяльностi повноваження:
представляти разом з депутатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй
радi та iT виконавчих органах;
сприяти додержанню КонституцiТ та законiв Украiни, реалiзаuiТ aKTiB
Президента УкраТни та органiв виконавчоТ влади, рiшень Люботинськоi
MicbKoT ради та ii виконавчого органу, розпоряджень мiсъкого голови,
рiшень. прийнятих мiсцевим референдумом;
вносити у встановленому порядку пропозицii до просктiв мiсцевих програ]\{
соцiа;lьно-економiчного
культурного розвитку вiдповiдноТ
адмiнiстративно-територiальноТ одиницi та проектiв мiсцевого бюджету;
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органlзовувати участь населення
У здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища,
проведення робiт з благоустрою,
оЗеленення та утрЙмання в належному
cTaHi садиб, дворiв, вулиць, площ,
паркiв, кладовйщ, братських могил,
обладнання дитячих i спортивних
майданчикiв, KiMHaT дитячоi творчостi,
клубiв .u-i"raр..urи тощо;
органiЗовуватИ на добровiльних
участь населення у здiйсненнi
заходiв щодо охорони пам'яток ?асадах
icTo|iT ,; ;;"rури, шляхiв, TporyapiB,
комунальних мереж, об'сктiв загального
користування iз дотриманням
встановленого законодавством порядку
проведення таких
робiт;
здiйснювати контроль за якiстю надаваних
громадянам, якi проживають
жилих будинках на Територii
у
дiяльносri op.uir/ .амоорганiзацiт
- -Г-

житлово-комунальних

населення,

*-]rJ*Чrl

lrФ!

послуг;

надавати допомогу навчальним закладам,
закладам та органiзацiям
культури, фiзичноi культ}ри i спорту
проведеннi культурно-освiтньоi,
у
Спортивно-оздоровчоТ та виховноТ
роЬоr" серед населення, розвитку
художньоТ творчостi,
фiзичноТ культури i спорту; сприяти збереженню
ТРаДИЦiй
nynu,ypr, впровадженню в побут
;Iifi'jff;;;:o*'""'
"uРОДП'Оi
органiзовувати допомогу громадянам
похилого
загиблих BoiHiB, партизанiв та вiйськоuо."у*ОоJцiв,BiKy, iнвалiда-пл, сiм'ям
малозабезпеченим та
багатодiтним сiм'ям, а також caMoTHiM
apo*uo"n*, дiтям-сиротам та дiтям,
позбавленим батькiвсъкого лiклування,
вносити пропозицiТ з цих питань

ЛюботинськоТ MicbKoT
ради;
надавати необхiДнУ До.помогу органам
пожежного наглЯДУ
протипожежних

до

в

здiйсненнi
заходiв, органiзовувати вивчення населенням
правил
пожежноi безпеки, брати
участь у iдiйсненпi .роruлського контролю за

додержанням вимог пожежноТ безпеки;

сприяти вiдповiдно

до

законодавства правоохоронним

органам у
забезпеченнi ними охорони громадського
порядку;
розглядати звернення громадян, вести прийом;
вести облiк громадян за BikoMo мiсцем
роботи чи навчання, якi мешкають
межах територiт дiяльно_стi органу
у
самоорганiзацiт населення
;
сприяти депутатам ЛюботинськоI
MicbkbT рад1 в органiзацii 1х зустрiчей
з
виборuями, прийому громадян
проведеннi iншоi роботи
виборчих
у
округах;

i

iнформувати громадян про

дiяльнiсть органу самоорганiзацii населення,
органiзовувати. обговор.пп" проектiв
Иого рiшЬн" a ,ut"u*rrивiших питань.
4,ОргаН самооргаНiзацii nua.n.nn"
- кварталЬний KoMiTeT <Караван> набувае
власних повноважень з
дня його легалiiацii в устаноtsленому законодавством
порядку.

5, ЛюботИнська MicbKa
раДа моЖе додатково надiляти орган самоорганiзацiТ
населення кварталЬний

KoMiTeT кКараван) делегованими
tIовноваженнями,
6, Орган самоорганiзацii населення
квартальний KoMiTeT кКараван)) не
може
бути позбавлений

власЕих повноважень до ,,рипинення
його дiяльностi в
Jстановленому законом порядку.
7. Повноваження квартаJIьних KoMiTeTiB Nq19,20,20a
припиняються з дня
легалiзацiт новоствореного органу
самоорганiзацiт наоелення
- квартzurьного
KoMiTeTy

8.

<Караван>.

Контроль за виконанням цього
рlшення покласти на керуючу справами
виконкому
та постiйну депутатську KoMi сlю з
питань прав
мlсцевого самоврядування,
депутатськоТ

Мiський

кАнцЕлярlя
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