JIIОБОТИНСЬКА МIСЪКА РАДА
ХАРКIВСЪКА ОБЛАСТЪ
ХII СЕСlЯ ЧПI СКJIИКАННЯ
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Про налання дозволу на створення
органу самоорганiзацii населення квартального KoMiTery <Гвозд"11"
шляхом злиття кварталiв J\b14,58
громадян за мiсцем проживання
розглянувши протокол конференцii представникiв
УкраТни -По:__y_1:1,,:;
вiд 17 червня 2021 рок}, вiдповiдно'",14, ",25 iuno"y

саМоВряДУВання"У*рu*i>>,ст.9ЗаконУУкраiникПроорГанисаМоорГанlзац1l
MicbKoT ради VIII скликання, Люботинська
населеннЯ>>, РеглаМенту ЛюботинськоТ

МlсЬкараДа

вирIшилА:

населення - Кварталтт:
1. надати дозвiл на створення органу самоорганiзацiт
MicbKoT ради шляхом злиття кварталlв
KoMiTeTy <Гвоздикаu nu,"piropii ЛюботинськоТ
з2, з4- жБк), провулка
Ns14,58, u nn.*u* "упrцi tapaciBcbKa (KpiM Jф з0, (N9 22-), вуличi Героя
Л,А,
Тарасiвський, вулиui ГвардiТ-геНерала iaBeHKa
вулицi ГризодубовоТ, провулку
Радянсько.о Соо.у-6рiя Чепиги, в'iзду ГризолубовоТ,
проuуппал Матросова, вуличi
ГризолубовоI, в'iзду Матросова, вуличi Матросов.а,
провулка Оранжерейний, в'iзду
Мереф'янська, (Nэ iз-, +6-j,проuупй Мерефянъький,
J, ||, |4 Дмосова, uуЙri Свiтла (yi* N9 1,3, 5 ЖБК;

Слави, провулка Дкадемiка
Схил, вулиui Чернишевського,
БК ''Ромашка"), вулицi Камишевата, вулицi Парковий
вулиui Ярова.
населення - квартального
2. основними напрямами дtяльностi оргаIIу самоорганiзацii
KoMiTeTY <Гвоздика)) визначити:
-_|
питань мiсцевого значення в
- створення умов для участi жителlв у вирlшеF lHi

-

,"*u* *":_"]T{li,_i11уr*

УКРаiНИ;
побутових та 1нших

задовоJIення соцrа,lьних, культурних,
шляхом сприяння у наданнi i,

гlо,треб

"iol":.1::_i.послуг;
- участь у реалlзац11 соцiально-економiчного, культурного
програм,

3.

жителiв
розвитку

ьiдповiднот територii, iнших мiсцевих
- квартальному KoMiTeTy кГвоздика>
Надати органу самоорганrзацii населення
повноваження:
у межах територii iх дiяльностi
жителiв у Люботинськiй мiськiй
представляти разом з депутатами iнтереси
ршi та Ti виконавчих
\ /____ ла____
актlв
- сприяти додержанню Конституuiт та законiв Украiни, реалlзац11

-

органах;

ПрезиДентаУкраТнитаорганiвВиконаВчоiвлалъiiУ.:",l.ботинськоТ
мlського голови,
MicbKoij рuд, ,Ь ii виконаВчого органу,, розпоряджень

рiшень, прийнятих мiсцевим референдумом;
проектiв мiсцевих проIрам.
вносити у встановленому порядку прошозичiТ до
вlдповlдноl
культурного
розвитку.
соцiально-економiчного
ýюджеТ}i
мiсцевого
про€ктlв
адмiнiстративно-територiа-гrьнот одиницi та

i

-

-

-

органiзовувати
участь населення У здiйсненнi заходiв
щодо охорони
навколишнього природного
середовища, проведення
робiт з благоустрою,
озеленення та
утримання в наJIежному aruri садиб,дворiв,
вуJlиць, площ,
паркiв, кладовищ, братських
могил, обладнання дитячих i
спортивних
майданчикiв, KiMHaT дитячоТ
.uopro.ri, -;й; за iнтересами тощо;
органiзовувати на добровiльних
заходiв Щодо охорони пам'яток :асадах участь населення у здiйсненнi
i.rйii^.i^пупurури, шляхiв, TporyapiB,
комунальних мереж, об'ектiв
aua*u"o.o користування iз
дотриманням
встановленого законодавством
,,орядку проведення таких
робiт;
здiйснювати контроль за як.

жилихбудинкахпu..о,,ооi,:Жffii,"хi.lli'#ii'iJ;;ТЖi,:r#ЖН

житлово-комунаJrьних послуг;

надавати допомогу навчальним
закладам, закладам та органiзацiям
культури, фiзичноi культури
i
спорту y-"pb".o.HHi культурно-освiтньоi,
спортивнО-оздоровчоi та u""o""of
роЬоr" сереД населеннЯ, розвитку
художньоТ творчостi,
фiзичн.оi пуп"фр" i--".rop.y; сприяти
збереженню
ТРаДИЦiй
oyrruryp",
впровадженню
в побут
;]f,ХЖ";^ТаДЩИНИ,
"upoonoT
ОргаНiзовуВ?]т допомогу громадянаNl
похилого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям
загиблих воiЪiв, партизанiв
Ъа вiйсько"о;;;;;""цiв,

малозабезпеченим та
багатодiтНим сiм'яМ, а також.Самотнiм
.роrЬйu*,
дiтям-сиротам
та дiтям,
позбавленим батькiвського
пiклуваннr,
пропозицiТ
з
питань
цих
ЛюботинськоТ мiськоi
до
ради;
надавати необхiдну допомогу
органам пожежного нагляду
в здiйсненнi
протипожежних заходiв, органiзовувати
u"".,at no населенням правил
пожежноI безпеки, брати
1пrасть у здiйсненнi
--- громадського
-t-уl!rфдчD\чl
v l\(Jп
контролю за

;;;;;;

-

ДОДеРЖаННЯМ

вимог

пожежноi

безпеки;

ДО законодавства правоохоронним органам
##Ж"r_:]a:_:."*""
Il ними охорони громадсько.о

_
-

nop"!ny;

-

i

:I;;l#'",

-

Й;;

iнформувати громадян про
дiяльliсlь оггану самоорганiзацiт населення,
органiзовувати обговор,пп" проектiв
tо.фЙЁ"i з най"ажливiших rIитань,
4,ОргаН самоорганiзацiТ
квартальний
KoMiTeT кГвоздика> набувае
Повноважень з "u."n.""i
дня його легалiъацii у.rйоurrеному
законодавством
"
5, Люботинська MicbKa
РаДа може додатково надiляти орган самоорганiзацiТ
населення - квартальний KoMiTeT
<Гвоздикuu оarrй"uними
повноваженнями.
6, Орган самоорганiзацii
квартальний KoMiTeT <Гвоздика)
"u..nann"
не може
бути позбавлений власних
no"no"urnanu до при,,инення
його
дiяльностi
в
установленому законом порядку.
7,ПовноваженнЯ квартаJIьНих
KoMiTeTiB..}фl4,58 припиняЮться
-_
з дня легалiзацii
ОРГану самоорганiзацiт
квартального
KoMiTeTy
:;Ж;;?:еНОГО
"u,.n"n ""
8.Контроль за виконанням
цього рitпення покласти на керуючу
справами
тап остiйну депутатську комiсiю з
питань п рав
мlсцевого
ання, депутатськоi
етики

ffi;;fi

Ё

Мiський

у

розглядати звернення громадян, вести
прийом;
вести облiк громадян за BikoMo
мiсцем роооrr'r" навчання, якi
.--"
мешкають у
межах територii дiяльно_стi органу
самоорганiзацiт nu".r",r,r";,сприяти депутатам ЛюботинськоТ
MicbKbi
органiзацii ix зустрiчей
ПРИЙому громадян
про"едЁ"ii-iп.от роботи виборчихз
у

@

кАнцЕлярlя

з

гIднФ

,{;tльник вiддiлу
по
безпеченню

iяльностi ради
i} M.KpacHiKoBa

Леонiд

ЛдЗУРЕнко

