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- вFIосити у встановлеI{оN,Iу порядку пропозицiТ до проектiв мiсцевих програх,{
соцiалыtо-еконоплi.tного i культурного розвитку вiдповiдноi
адмiнiстративно-територiальноТ одит-tицi та просктiв мiсцевого бюд>ltету;

- органiзовувати участь населення у здiйсненнi заходiв tцодо охороFIи
FIавколишIнього природного середовища, проведення робiт з благоустроtо.
озеленення та утриман[Iя R нале}кнолVIу cTaHi садиб, дворiв, вулиць, плоU{,
паркiв, кладовищ, братсьltих пlогил, обладrтання дитяIIих i спортивних
ьтайданчикiв, KiMHaT дитячоТ творчостi, клубiв за iнтересами тошIо;

- оргатliзовувати на добровiльl,tих засадах yL]acTI) Fiаселення у здiйсненнi
заходiв щодо охорони пам'яток icTopii та культури, шляхiв. TpoTyapiB.
ко1\{уItаr{ьFIих мереж, об'сктiв загi_]льного користування iз дотриманням
встановлеiI ого за l(O LIодавство N4 п орядку проведеlJ FIя таких роб iT,

- здiйсгrювати контроль за1 якiстtо FIадаваних гроN{адянам, якi про}кивають у
)It}Iлих будlIнках на територiТ дiяльностi оргаьrу самоорганiзацiI населення,
я{итлово-коNIунальн их п ослуг;

- надавати допоN,Iогу навча]rьним закладам, закладам та органiзацiям
ltультури, фiзичrтоТ куrIьтури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоТ,
спорт14вIlо-оздорсlв.lоi' та виховгtоi роботи се]]ед насеJтеFI}Iя, розвитку
худоlt<ttьоi TBop.lclcTi, фiзичrrоi культури i спорту; сприяти збереrкенню
KyлbTypнoi спадщиt-lи, траrдиriiй народноi кульl,ури, вIlровадхtеннlо в побут
нових обрядiв;

- органiзовувати допомогу громадянам лохилого BiKy, iнвалiдам, сiiчt'ям
загиб.lt1,1х BoTHiB, партизанiв та вiйськовослужбовцi в, малозабезпеченим -га

багатодir,ним сiп,l'яп,I, а тако)к сапцотнiм гроN4адяЕrам, дiтяп,т-ст,тротам та дiтям,
ttозбаiвлеtlим батькiвського ltiклування, вносити пропозицii з lll]x 1-Iитань до
J ItсlботиrтськоТ MicbKoi ралiл ;

- г{адавати необхiдну допоN,{огу органам пожежного нагляду в здiйсrrегтrri
протиttо)ке}Iiт{их ,заходliLз, органiзовувати вивtIен}Iя населенням правил
ложехtгtоТ безпек1,1, брати yriacTb у здiйснеrrнi громадського контролю за
додержаI{ням вимог поlttехtноТ безпеки;

- сприяти вiдповiдно до закоIIодавства правоохоронним органаN4 у
забезпе.tеннi ниirци охороIIи громадського порядку;

- розг,чядати зверне}IIIя гроN4адя[I, вести прийоп,r,
- BecTI,I облlilt гроIvIадяt] за BiKt,lпt, ь,tiсtlспц 1rоботtt tlll I]автIаIIFIя, яtti мlешкають у

N,l ciкax територiТ дiяльностi органу ct,lM оорга}IiзаrtiТ населенtlя ;

- сгIр}tят]l депутаташц Лtоботиttсьttоi пцiсьitоТ ради в органiзацiТ Тх зустрiчей з

виборцял,tи, прttйому грох4а]дян i проведеннi il,тtпоТ роботи у виборчих
округах;

- irлформtувати гроN4адян про дliялыriсть органу самоорганiзацii населенFIя,
tlргатtiзоtзувати обговореIiilrI lt1locKr-iB Його рirшеtlb з tlаЙва;ttливiших питil}I]э.

4.Оргаir сztь,{оорганiзатrii tlасеJlеllIJя - IiRtlртrlлыlиl:i коьцi,гс,г к!,жерело> набувас
власtI1,Iх повтlоl]а)liень з дIIя i,jого лег:rлiзаrtii в 1ic1,-r,ouneFjOMy зziконодавство\4 ]Iорядк)/,

5. Лrоботинська Micbita llада NIоже додатково надiлtят,т.l орган самоорганiзацiТ
населеI{ня - Iiвар]]альний коптiтет <fжерело) делегованими повнова}кеннями.

6. Орган саNlоорганiзаrtii населення - кварт.Lтtьний KoMiTeT <Щrкерело) не N,tохtе

бути позбавлеtiттй власних повнова)I(еt{ь до припине[ItIя його дiяльностi в

устаI-IовленоN,{у законом порядку,
7. Повтlова)I{ення квартальнсlгсl комiтету .,\Ъ67 та кварталу Nl74 припиня}(,)ться з

дня легалiзацiТ I{овостl]ореFlого оргi.]н)/ садtоорганiзацiТ населеFItlя - квартального
KoMiTeтy <<f;>rtep

8. {(о t.ILого plшleiillrl поклtlстI4 на KepY}olty справами
викоlIкому пос,l lr]Ily депутатсь Ii()\ilc пит;lFIь прав л}одини)
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