
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЪ

XIV СЕСIЯ ЧIII СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вiд 26 серпня 2021р.
м.Люботин лъ 777

Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацiТ населення -

квартального rcoMiTery <Райлуrкний>>

шляхом злиття кварталiв ЛЪ46,47.

розглянувши протокол конференцiт прелставникiв громадян за мlсцем проживання

вiд 22,08.2021 рок}, вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону Украiни кПро мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi>, ст.9 Закону Украiни <Про органи самоорганiзацiТ

,a.en.rr">, Регламенту ЛюботинськоТ MicbKoT рали VIII скликання. Люботинська

MicbKa рада
ВИРIШИЛА:

1. Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацii населення - квартального

KoMiTeTy <Райдужний> на територii Люботинськоi MicbKoi рали шляхом злиття

кварталiв Nь46, 47 в межах: вулиця ЗоТ Космодем'янськоТ, вулиця Караванська

(Jф 1-91 ,2-72), вулицЯ,Щуховська, в'iЪД Райдужний, вулиця Травнева (N9 1-47,

2-), вуличя Чайковського, вулиця Червона, в'iзд Червоний, провулок Червоний,

вулиця Шевченка (JtlЪ 2-46).

2. основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацii населення -
квартального KoMiTeTy <Р айдужний > 

. 
визначити :

- створення умов для участi жителiв у вирiшеннl питань мlсцевого значення в

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

шляхом сприяння у наланнi Тм вiдповiдних послуг;
- r{асть У реа-гliзачii соцiа_гrьно-економiчного, культурного розвитку

вiдповiдноI територii, iнших мiсцевих програм,

3. Надати органу самоорганiзацiТ населення - квартальному KoMlTeTy

<райдужний> у межах територiт iх дiяльностi повноваження:
- представляти разом з депутатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй

ралi та ii виконавчих органах;
- сприяти додержанню Конституцii та законiв УкраТни, реа;riзаuii aKTiB

президента Укратни та органiв виконавчот владй, рiшень Люботинськоi
MicbKoT ради та iT виконавчого органу, розпоряджень мiського голови,

рiшень, прийнятих мiсцевим референдумом; ' "' ,

- вносити у встановленому порядку пропозиuii до просктiв мiсцевих проIрам.

соцiально-економiчного i культурного розвитку вlдповlдноl

адмiнiстративно-територiальноi одиницi та просктiв мiсцеВОГО бЮДЖеТУ;

- органiзовувати участь населення У здiйсненнi заходiв щодо охорони

навколишнього природЕого середовищ4 проведення робiт з благоустрою,

озеленення та утримання в належному cTaHi садиб, дворiв, вулиць, плоЩ,



паркiв, кладовищ, братських могил, 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, TpoTyapiB,
комунальних мереж, об'сктiв загаJIьного користування iз дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робiт;

- здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у
жилих будинках на територiТ дiяльностi органу самоорганiзацii населення,
житлово-комунаJIьних послуг;

- надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органiзаuiям
культури, фiзичноТ культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi,
спортивно-оздоровчоТ та виховноi роботи серед населення, розвитку
художньоi творчостi, фiзичноТ культури i спорту; сприяти збереженню
культурноi спадщини, традицiй народноI культури, впровадженню в побут
нових обрялiв;

- органiзовувати допомогу громадянам похилого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям
загиблих BoiHiB, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та
багатодiтним сiм'ям, а також caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям,
позбавленим батькiвського пiклування, вносити пропозиuiТ 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 здiйсненнi громалського контролю за

додержанням вимог пожежноi безпеки;
- сrrрияти 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 територiТ дiяльностi органу самоорганiзацii населення ;

- сприяти депутатам Люботинськот Micbkoi рали в органiзацiт Тх зустрiчей з

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

- iнформувати громадян про лiяльнiсть органу самоорганiзацii населення,
органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань,

4. Орган самоорганiзацiТ населення - квартальний KoMiTeT кРайдужний> набувас
власних повноважеЕь з дня його лега,тiзацii в установленому законодавством
IIорядку.

5. Люботинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацii
населення кварта,тьний KoMiTeT <Райдужний> делегованими
повноваженнями.

6, Орган самоорганiзацiТ населення - квартальний KoMiTeT кРайдужний> не може
бути позбавлений власних повноважень до припин9ння його дiяльностi в

установленому законом порядку.
7. Повноваження квартаJIьних KoMiTeTiB Jф46, 47 припиняються з дня легалiзацiТ

новоствореного органу самоорганiзацii населення - кварта,,Iьного KoMiTeTy
<Райдужний>.

8, Контроль за виконанням цього рiшення покласти на керуючу справами
виконкому Лiдiю КУДЕНКО та постiйну депутатську комiсiю з питань прав
людини, гламенту, мiсцевого самоврядування, депутатськоi

нцЕлярlякА ?г"r{Еа{Э\*Р _,l| , _ /--:! r':-

Началь;тт,iу,. нiддiл.,r по
забезпе.lеtiню
дiяльностi ради
0.I1,4. iipacHiKoBa

Мiський ЛАЗУРЕНКО


