
ЛIОБОТИНСЪКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЪ

XIV СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вИ 26 серпня 202|р.
м.Люботин N9 779

Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацiТ Еаселення -

квартального KoMiTery <Героiв Афганчiв>
шляхом злиття кварталiв Лt49,50,51.

Розглянувши протокол конференuii представникiв громадяН за мiсцеМ

проживання вiд 22,08.202\ рокУ, вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону Украiни <Про мiсцеве

самоврядування в Украiнi>, ст.9 Закону Украiни <про органи самоорганiзацiт

населення>, Регламенту Люботинськоi мiськоi ради VIII скликання, Люботинська
MicbKa рала

ВИРIШИЛА:

1. Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацiт населення - квартального

KoMiTeTy кГероiВ Афганuiв>) на териТорiТ ЛюбОтинськоТ MicbKoT ради шляхом

злиттЯ кварталiВ N949,50,51 в межаХ: провулОк ВiнницЬкий, вулишя Героi'в

Дфганцiв, вулиця Попова (N9 24-, 27-), вулиця Челюскiна (Jt 2-40), провулок

Челюскiна, в'ТзД КотляревСького, вулиця Полтавська, в'iЪд Полтавський,

провулок Героiв Афганuiв, в'iзл !убiнiна, вулиця Одеська, В'ТЗд УСПiШНИЙ, В'iЗД

Попова, вулиця Попова (Nч 1-25, 2-22), провулок Попова, вулиця Технiчна,

в'iзд Технiчний, провулок Технiчний, провулок Шаляпiна.

2, основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацii населеннЯ

квартального KoMiTeTy кГероТв Афганцiв>) визначити:
- створення умов для участi жителiв у вирlшенн1 питань мlсцевого значення в

межах Конституцii i законiв Украiни;
- задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв

шляхом сприяння у наланнi iM вiдповiдних послуг;
- участь у реалiзашiт соцiально-економiчного, культурного розвитку

вiдповiдноТ територiiо iнших мiсцевих програм.
з. Надати органу самоорганiзацii населення - квартальному KoMiTeTY кГероТВ

Афганцiв> у межах територii Тх дiяльностi повноваження:
- 11редставляти разом з депутатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй

радi та iT виконавчих органах;
- сприяти додержанню Конституцii та законiв Украiни, реалiзаuiТ aKTiB

президента Укратни та органiв виконавчоi 
_ 
влрffи, рiшень Люботинськоi

MicbKoT ради та iT виконавчого органу,,розпоряджень мiського голови,

рiшень, прийнятих мiсцевим референдуЙом: ]

- вносити у встановленому порядку пропозичii ло просктiв мiсцевих проIрам.

соцiа,rьно-економiчного i культурного розвитку вlдповlдноl

адмiнiстративно-терИторiа-гrьноi одиницi та просктiв мiсцевого бюджету;



- органiзовувати участь населення у злiйсненнi заходiв lцодо охорOни

навколишнього природного середовищ4 проведення робiт з благоустрою,

озеленення та утримання в належному cTaнi садиб, дворiв, вулиць, площ,

паркiв, кладовиш, братських могил, обладнання дитячих i спортивних

майданчиКiв, KiMHaT дитячоi творчостi, клубiв за iнтересами ToIJto;

- органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiЙсненнi

заходiв щодо охорони пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB,

комунruIьних мереж, об'сктiв загаJIьного користування iз лотриманням

встановленого закоНодавствоМ порядкУ проведення таких робiт;
- здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у

жилих булинках на територii дiяльностi органу самоорганiзацiт населення,

житлово-комунальних послуг;
- надавати допомогу навчальним закладам, заклада}4 та органlзацlям

культури, фiзичноi культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньот,

спортивно-оздоровчот та виховноi роботи серед населення, розвитку
хулЬжньоi творчостi, фiзичноi культури i спорту; сприяти збереженню

культурнОi спадщиНи, традицiй наролноI культури, впровадженню в побут

нових обрялiв;
- органiзовувати допомогу громадянам похилого BiKy, lнвалlдам, clM ям

загиблих воiнiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, ма-гtозабезпеченим та

багатодiтним сiм'ям, а також caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям,

позбавленим батькiвського пiклування, вносити пропозицii з цих питань до

ЛюботинськоТ MicbKoi ради ;

- надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiЙсненнi

протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил

пожежнот безпеки, брати участь у злiйсненнi громадського контролю за

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

забезпеченнi ними охорони громадського порядку;
- розглядати звернення громадян, вести прийом;
- u""r" облiК громадяН за BiKoM, мiсцеМ роботИ чи навчання, якi мешкають у

межах територii дiяльностi органу самоорганiзацii населення ;

- сприяти деп}"татам Люботинськоi Micbkoi ради В органiзацiт Тх зустрiчей з

""Ъорч"r", 
прийомУ громадян i провеленнi iншоТ роботи у виборчих

округах;
- iнформувати громадян про лiяльнiсть органу самоорганlзац11 населення,

орiuпiaоuувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань.

4. Орган самоорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT кГерОТв Афганuiв>

пuбуuua власних повноважень з дня його лега,тiзацiт в установленому
законодавством порядку.

5. Люботинська Micbka рада може додатково надiляти орган самоорганlзацll

населення квартальний KoMiTeT кГероТв Афганuiв>) делегоВанимИ

повноваженнями,
6. Орган самоорганiзацii населення - квартаJIьний KoMiTeT кГероiВ Афтанuiв> не

мЬже бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в

установленому законом порядку,
]. Повноваження квартальних KoMiTeTiB Na49,50,51 припиняються з Дня

легаrriзацii новоствореного органу самоорганiзацii населення * квартальногс)

KoMiTeTy <Героiв Афганчiв>.
цього рiшення покласти на керуючу справами

о та постiйну лепутаtську комiсiю з питань прав
депутатськоi
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