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Про налання дозволу на створен}Iя
оргаrIу самооргаIliзаltiТ населення -
кварl,аJIьного коплiтету <Водогра l"t>

[плrIхорI злиттrl кварталу Л!72 з IIacTlItIoIo

кварталу ЛЪ 74.

Розгляlнувши протокол конференцiТ представникiв громадян за мiсцем проживання
вiд 2] .07 .202i polcy, вiдповiдно ст.1 4, ст.25 Закону УкраТни <Про мiсцеве
саNiоRрrl/_i\rвання в YKpaTrTi>, с,г.9 Закону Украirrи,,Про органи самоорга}riзаrtij'
Ijаселенltя>, Реглап.lенту Люботинськоi ш,tiськоI ради Vl[I скликання, Люботинська
пticbtcii 1э:iда

ВИРIШИЛА:

1. ТIадати дозвiл на стI]ореiIня оргаrrу самооргаIJiзацii населенFIя

кварт:LпьFIого копцiтету кВодограй> на територii Люботртнськоi MicbKoT ради шляход4

зJIиl,тя кварталу ЛЬ72 з LIаст]iною кварталу Лл74 в ме}ках вулицi Гастело, вулиrцi

Робоча. вулицi Слюсарна (25-.28-), проrrулка Гагарiна, в'iзду Калинiвсьttий, в'iзду
Vlар'янiвсьttt-tй, вулицi Мар'яt,тil]сl,кz,t, провулка Мар'ялliвський, вулицi Тичинського,
плоtl{i Соборн:l, в'Тзд(), Tи.l1.Ittcblct,l1,o) пр()R)/_гtltа Тtl,tlтнсьIiого, By.ll1.1t,li Злагоди (ЛЪ 2З-
69), B\,;trll1i I [етtрасоtза, провулка ГIекраlсова.

2.Осtrовнимт.t IIапряNtам tt лiяльностi оргаFIу саN4оорганiзацii населеI-Iня

квартаJIьного KoMiTeTy кВодограт1> визтtачити:
- створеIIня yN/IoB для участi ;кителiв у вирiшIеннi питань мiсцевого значенFIя в

ь{ех{ах Конституцii i заrсоr-тiв УкраТни;
- заjlовоJIення соliiальrtriх. It)/лJ,,t,\/рttих, побутових та iнrпих поr,реб ;тtlrтелiв

lI],пяхоN4 сI]рияння }, надаlтлti iл,т вiдповiдних tIосJIуг;
- yLIacTb у реалiзацii соцiально-екоrtомiчного, культурного розвитку

вiдповiдноТ тер иторiТ, itltt]их Mi cтte в и х програм.
З. IIадати органу самооргаl]iзацii IJаселснIIя - кLзартальному KoMiTeTy кВодограii>

)/ NI ежах тср 1,1,гсlрii Тх ;:liяtльностi r t cl Btro ваIiе LIt] я :

- IlредставJIJIтI4 разоful з д(еп)/татаьttт iHTcpccli ltlителiв у Люботигтськiй шriськiй

1la;li та jJ викtlгtttвtIll\ оl]гаiIах,
- сllриятт-r додерrtiаllлIIо Кtlгlст,иr-у,tцii' ,rа заttонiв Украilrи, реа_гriзацiТ zrrtTiB

i [резидстlта YKpairirr та оргаrrir] BLlKoHaBlToT влади, рiшень Люботинськоi
пtiСьltсll'ради та iТ вttttонаt]чt]го оргаFI)/, розгtорrlд)кень мiсьttого гоJIов1.1.

р i t_l IeHi,, T,t рlаli н ятl.тх пц 
j с t{e Lз им ре(l ерегrдупr ом ;

- вLIоситI.,l у BcTaHoBJIeIloN4y порядку irропозицii до лросктiв мiсцевих програА4
сотliально-скоtiоыii.lногс,l i тсультурFrого розвитку вiдповiдноТ
адьл i tr i стрirти в I i о-територ iа-lr ь ноТ одиницi та гlросктiв мiсцевого бюдrке,гу;

.il *Jl,
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- орга}Iiзовувати yrTacl,b населення у здiйсrrеннi заходiв шодо охорони
FIzlвItолишнього природного середовиlliа, проRедення робiт з благоустрою,
озелснеLlня та yTpI.rN4aIII,Iя в LIалеж}IоN,{у cTaHi садиб, дворiв, вулиць, плоLц,
паllкiв, к_rtадовиLц, братських N/IогиJI, обладнаннrI дитr{LIих i спортивнт,тх
плайданчиitiв, ttiMHaT дитячоТ TBop.TocTi, клубiв за iлtтересами тощо;

- сlрганiзовувати на добровiльних засадах участь населеFIFIя у здiйсненнi
заходiв щодо охорони паN,{'я,гок icTolэii та культури. шляхiв, TpoTyapiB,
кому}lальi]их ме1)ехt, об'сктiв загальIJого користуванЕ]я iз дотрима}rтrям
встаноl]JlеI-Iого зi1](оtlодiiRствоN,{ поi]ядI(у п1]()ведеtll{я TaKIlx робi,г;

- здiйснiоват1I ItoHтpoJIb заr якiс,гlо IIадаваIIих г]]оNrадянамr, яlкi про}ItI4вають у
}lti.lJIих будинках на TL,pIITopii дiяльностi органу салlоорганiзацiТ населення,
житло}зо-коN,{унальних послуг;

- }Iадавати допомогу I{авчальI]им закладам, закладам та органiзацiям
культури, фiзичпоТ культури i спорту у проведенrIi культурно-освiтньоТ,
спор,гивно-оздоlэовчоТ та вихсlвнtli роботи серед F{аселення, розвитку
художtlьоТ TBop.TocTi, tРiзrrчноТ кулLтурrт i спорту; сприяти збсреlкеrlr-тто
культурI loi' спадтциtlи, традlлцiii tlарtlлt Iоi культури, впроваджеt{FIю в побут
нових обрядiв:

- оргагliзовувати догIоN{огу громilдянаN,I похилого Bitty, iнвапiдапл, сiм'ямi
загиблliх BoTHiB, паtlэт1,1занiв та вiйськовослужбоiзrliв, ь,талозабезпечеrтим та
баtаi,олiтнtIм cirt яNl. а lal(o)l( cllM()TItiM громltдянllм. дiтям-сирtlтам та дiтяпt.
позбавлегlип,t батьltiвського t-tilслуваllня, вI{осити пропозицii з Ilих пит;1}Iь до
Лtоботlrн cbKoi Mi cbttoT ради ;

- lIадавilr,и необхiдIlу допоN,Iог)/ органаN,{ пожеж[Iого наI,лrIду в здiйсrlенгri
llp0,1,L{i]o)I(e;liHlix зl_iходiв. tlргатгiзов\,iзатtt t]ивчеI{II5l насе,цеItI{яN,I прLlвlJл
поlrсеяtttоi бе:]пеltl.t, браr,и yLI:lcTb у здilаоtiеriнi гlэомадськог0 контролIо за

liодержzl] lrirl м в им о г п oxte>ttH оТ безгlеки ;

- сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронIJиN,I органаN,I у
забезпе.rеннi l lими охоl]они громадського порядку;

- розглrrдати звернеIтгrя громаrдян, вести прийом;
- вестLi облiк гроN,IаllяII за BiKoпt, пцiсtIеп,I роботи IIи tl{tвLtання, якi мешкаrоть у

Niежах ,r,ериt оlзii дiяtльtltlстi ol)i,ilIl)/ саN,IоOрI,illliзаrtii ]IaceлeIiIlr] ;

- 0пl)рlятI-i .IlеIlуl,атапц ЛюботtrlIоьttсli л,Iiсы<оi радl4 R оргат"liзацiТ Тх зус,грi.лей з

виборцяп,tl.т. прийrому l"роNliчtяII i прilведеннi iгrшоi роботи у виборчих
ot(p) гil\:

- irrформувати громад{яr] про дiяiльгtiсть органу самоорганiзацiТ населення,
оргаrriзовуtзаtтtл обговоре}lt{я ttрсlсtt,гi в йlого рirшень з LIайRа)Itливiших питаI]ь.

4.0pl,aIl саli\4ооl]гillliзаrtil'гlLtселеtl}Ir{ - квар"гilJtl,ttий ltорti,ге,г <I}одсlграй> набувасl
RласнI{,\ пoI]lIoBa}Iie]lL з д}Iя його легалiзаrtiТ в установлеI{ому заlконодавствоN,I порядltу.

5. ЛкlботиIlська п,lict,Ka ра/{а N4oilie додатково tiа/fiляt,t,и opl ar-t самоорI,анiзацii
населення - Itварталытий KoMiTeT кВодоr,рай> делегованиNIи повнова}кеннями.

6. Оргаrr са},IоорганiзаItji IIаселення - квартальний KoMiT,eT кВодограй> гtе може
бути позбавлений власних поt]Ilова}кеllь до припинеЕIня йогtt дiяльностi в
ycTaНo]]J IeHoN,iy заl(оIJом порядiiу.

7. Повгтоваuкення квартальFiого KoMiTeT1, J\l72 та кварталу Nl74 прlагrрIFIяються з

дня леI,алiзацiТ llовостворсIIого органу самооргi,lгliзацir' FIаселення - квартаltьного
ttoM i"l,cr:1, < В о2lо граiй >.

8. 1{онтро.пь за в1.1коFiаt]11IrlN{ l.iього 1lirленrtя покJIас1,I{ гIа керуюLIу спр,Iвами
t]I] I(oHIt(lN,Iy

закоtIttilсr,i.
дiяльнос,ri i

lt0Сl'lИНУ ДеГlУТtlТСI}lt}/ ]{ON/l1cl}O З ПrlТаIJЬ ПРаВ ЛЮДИНИ,
ГО СаI\,{ОВРrf ДУI];lН LI Я, ДеП УТаТСЬКОТ

згIдно
На.{алъник вiддiлу по
,,tбезпеченню
t ]||льностi раДи
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