
ЛЮБОТИНСЪКА МIСЪКА РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЪ

XIV СЕСIЯ VIII СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вlд 26 серпня 202l р
м.Люботин Л"q 780

Про надання дозвоJIу на створення
органу самоорганiзацii населення -

квартального KoMiTery <<Веселка>>

шляхом злиття кварталiв ЛЬ16,б9.

розглянувши протокол конференцiт представникiв Громадян за мiсцем проживання

вiд 22.ов,2021 рокУ, uiд.rовiд"о сr.l4, ст.25 Закону УкраТни <Про мiсцеве

самоврядУвання в YKpaTHi>, ст.9 Закону Украiни кПро органи самоорганiзацiТ

nuc.n.rH">>, Регламa"rу Лоботинськоi MicbKoi рали VIII скликання, Люботинська

MicbKa рада ВиРIШИЛА:
1, Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацii населення * квартального

KoMiTeTy <Веселка> на територii Люботинськоi MicbKoT ради шляхом злиття

*uupr-i" N916,69 u nл.*u", в'iЪд l-й Люботинський, тупик 1-й Транспортний,

в'iзд 2-й Люботинський, вулиця олiмпiйська (N9 l05-, l20_), вулиця

Гуринiвська, в'iзд Гуринiвський, провулок Гуринiвський, вулиця Щнiпровська,

провулок щнiпровський, вулиця ярославська, вулиця любовська, в,Iзд

любовський, провулок Любовський, вулиця Люботинська, в'тзд

люботинськийо rrро"упоп Люботинський, в'iзд Любськийо вулиця Солодiвська,

вулиця Транспортпu jЛъ 7з-д-), вулиця Гоголя, вулиця Iнлустрiальна (Nч 1-27),

"упrц' 
Ko"rrunu, вулиця Медова, в'iзд Медовий, вулиця Колiйна, провулок

Itor"po"u, в'Тзл Курський, вулиця Проектна, вулиця Стадiонна,

2. основними ,unp"rur, дiяльностi органу самоорганiзацii населення

квартального KoMiTeTy <Веселка) визначити:

- створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в

межах КонституuiТ i законiв Украiни;
- задоволення соцiальних, культурних, побlтових та iнших потреб жителiв

шляхом сприяння у наланнi Тм вiдповiдних послуг;

- участь у реалiзаuii соцiально-економiчногоо культурного розвитку

вiдповiдноi територiТ, iнших мiсцевих програм,

3. НадатИ органУ .urоорiu"iзацii населеннЯ - KBapTa"IbHoMy KoMiTeTy кВеселка) у

межах територii Тх дiяльностi повноваження:
- представляти разом з депутатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй

радi та iT виконавчих органах;
- сприяти додержанню Конституuii та законiв Украiни, реатriзаuiТ aKTiB

презилента Укратни та органiв виконавчоi влади, рiпlень Люботинськот

MicbKoi рад, .1Ь ii виконъвчого органу, розпоР8дженБ мiського голови,

рiшень, прийнятих мiсцевим референлумом;
- вносити у встановленому порядку пропозицii до просктiв мiрцsвих програм

соцiа,тьно_економiчного i пупuтурного розвитку вiдповiднот

адмiнiстративно-територiальноi одиницi та проектiв мiсцевогg,ýюдЖеТ}i
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- органiзовувати участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою,
озеленення та утримання в наJIежному cTaнi садиб, дворiв, вулиць, плоЩ,

паркiв, кладовиш, братських мOгил, обладнання дитячих i спортивних
майданчикiв, KiMHaT дитячоТ творчостi, клубiв за iнтересами тощо,

- органiЗовуватИ на доброВiльниХ засадаХ участЬ населення у злiЙсненнi

заходiВ щодО охорони пам'яток icTopiI та культури, шляхiв. TpoTyapiв,

комунальних мереж, об'ектiв загального користування iз дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робiт;

- здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у
жилих булинках на територiI дiяльностi органу самоорганiзацiт населення,

житлово-комунаJIьних послуг;
- надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органlзацшм

культури, фiзичноi культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi,
спортивно-оздоровчоi та виховноi роботи серед населення, розвитку
художньоi творчостi, фiзичноТ культури i спорту; сприяти збереженню

культурноi спадщини, традицiй народнот культури, впровадженню в побут

нових обрядiв;
- органiзовувати допомогУ громадянаМ похилого BlKy, lнваJIlдам, сlм'ям

загиблих BoTHiB, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та

багатодiтНим сiм'ям, а такоЖ caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтдм.
позбавленим батькiвського пiклування, вносити пропозиuiт з цих питань до

ЛюботинськоТ MicbKoi рали;
- надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здlисненнl

протиIIожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил

пожежноi безпеки, брати r{асть У злiйсненнi громалського контролю за

додержанням вимог пожежноi безпеки;
- сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у

забезпеченнi ними охорони громадського порядку;
- розглядати звернення громадян, вести прийом;
- вести облiк громадян за BikoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкають у

межах територii дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення ;

- сприяти депутатам Люботинськоi Micbkoi ради в органiзачiт iх зустрiчей з

виборцями, прийому громадян i провеленнi iншоТ роботи у виборчих
округах;

- iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiт населення,

органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань.

Орган самоорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT кВеселка> набувас

власних повноважень з дня його лега,тiзацiт в установленому законодавством

порядку,
люботинська Micbka рада може додатково надlляти орган самоорганlзацll
населення - кварталЬний KoMiTeT (Веселка) делегованими повноваж9ннями,

орган самоорганiзацii населення - квартальний koMiTeT (веселка) не може

бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в

установленому законом порядку,
Повноваження квартаJIьних KoMiTeTiB N9l6,69 припиняються з дня лега,цlзацll

новоствоРеногО органУ самооргаНiзацiТ населення - квартального KoMiTeTy

кВеселка>>.

контроль за виконанням цього рiшення покласти на керуючу справами
ви КУДЕНКО та постiйну депутатську комiсiю з питань прав

регламенту, мiсцевого самоврядування, депутатськот

згIдно
, i, ,;",тr,ник вiддiлу цо
1ii,{ jigtleFlЁtro

; ,:,гiостi ради
i{. Кiзаснiкова
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