
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ

ХЧ СЕСLЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вiд 28 вересня 2021р.
м. Люботин лъ 882

Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацii населення -
квартального KoMiTeTy <<Змагання>)
шляхом злиття кварталiв ЛЪ48153

Розглянувши протокол конференцii представникiв громадян за мiсцем проживання
вiд 26.09.202\ року, вiдповiдно ст.|4, ст.25 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве
сaмоврядування в YKpaiHi>, ст.9 Закону УкраiЪи кПро органи самоорганiзацii
населення>>, Регламенту Люботинськоi MicbKoi ради VIII скликання, Люботинська
MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацii населення - квартального
KoMiTeTy кЗмагання)) на територiТ Люботинськоi MicbKoT ради шляхом злиття
кварталiв J\Ъ48,53 в межах: провулок Змагання, провулок Сонячний, вулиця
Толстого, вулиця Херсонська, вулиця Валкiвська, провулок Валкiвський, в'iЪд
Змагання, вулиця Змагання, вулиця КиiЪська,( }ф 10) вулиця Всеволода
Нестайки (JrlЪ 1-23, 2-22), вулиця Мерчанська, в'iЪд Осiннiй, вулиця Пугачова,
вулиця Смерекова, вулиця Травнева (ХЬ 119-), вулиця Чумацька, провулок
Чумацький, пров. Волошковий.

2. Основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацii населення - квартального
KoMiTeTy <<Змагання>> визначити:
- створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в

м9жах Конституцii i законiв Украiни;
- задоволення соцiальних, культурних, побугових та iнших потреб жителiв

шляхом сприяння у наданнi iM вiдповiдних rrослуг;
- )л{асть у реалiзацii соцiально-економiчного, культурного розвитку

вiдповiдноi територiТ, iнших мiсцевих програ}d.
З. Надати органу самоорганiзацii населення - квартальному KoMiTeTy кЗмагання>

у межах територiТ ix дiяльностi повноваження:
- представлr{ти разом з депутатами iнтереси rкителiв у Люботинськiй мiськiй

радi та Гi виконавчих органах;
- сlrрияти додержанню Конституцii та законiв УкраТни, реатiзацii aKTiB

Президента Украiни та органiв виконавчоi влади, рiшень Люботинськоi
мiськоi ради та ii виконавчого органу, розпоряджень мiського голови,
рiшень, прийнятих мiсцевим референдумом;

- вносити у встановленому порядку пропозицiiдо проектiв мiсцевих програм
соцiально-економiчного i культурного розвитку вiдповiдноi
адмiнiстративно-територiальноi одиницi та проектiв мiсцевого бюджету;



- органlзовувати rIасть населення у здiйсненнi заходiв lцодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою,
оЗеленення Та УТриМання В налеЖноМУ cTaHi садиб, дворiв, ВулицЬ, плоЩ,
паркiв, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих i 

".rорr""r""майданчикiв, KiMHaT дитячоi творчостi, клубiв за iнтересами тощо;- органiЗовуватИ на доброВiльних засадах участь населення у здiйсненнi
заходiв щодо охорони пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB,
комунальНих мереЖ, об'ектiв зuгаJIьного користування iз дотриманням
встановленого закоНодавствоМ порядкУ IIроведення таких робiт;- здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у
жилих будинках на територii дiяльностi органу самоорганiзацiI населення,
житлово_комунальних послуг;

- надавати доIIомогу навч€uIьним закладам, закладам та органiзацiям
культури, фiзичноi культ}ри i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi,
спортивЕО-оздоровчоi та виховноi роботИ сереД населеннЯ, розвитку
художньоi творчостi, фiзичноi культури i спорту; сприяти збереженню
культурноТ спадщини, традицiй народноi культури, впровадженню в побут
нових обрядiв;

- органiзовувати допомогу громадянчlм похилого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям
загиблих воiъiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та
багатодiтНим сiм'ям, а такоЖ caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям,
позбавленим батькiвського пiклування, вносити гrропозицii з цих tIитань до
ЛюботинськоТ MicbKoi ради;

- надавати необхiдну допомогу оргчlнам пожежного нагляду в здiйсненнi
протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням 11равил
пожежноi безпеки, брати г{асть у здiйсненнi громадського контролю за
додержанням вимог пожежноi безпеки;

- сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченнi ними охорони громадського порядку;

- розгJuIдати звернення громадян, вести прийом;
- вести облiк громадян за BikoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкають у

межах територiт дiяльностi органу самоорганiзацii населення ;- сприяти депутатшл Люботинськоi Micbkoi ради в органiзацii ix зустрiчей з
виборцями, прийому громадян i проведеннi iншоi роботи у ""боро"*округах;

- iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацii населення,
органiзовувати обговорення просктiв його рiшень з найважливiших питань.

Орган с€lп4оорганiзацii населення - квартirльний KoMiTeT <<Змагання> набувае
власних повноважень з дня його легалiзацii в установленому законодчlвством
порядку.
ЛюботинСька MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацii
населення - квартilлЬний KoMiTeT кЗмагання) делегоВаними повноваженнями.
Орган самоорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT <<Змагання)) не може
бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в
установленому законом порядку.
Повноваження квартальних KoMiTeTiB Ns48,53 припиняються з дня легалiзацii
новоствоРеногО органУ сilмооргаНiзацii населення - квартального KoMiTeTy
<Змагання>>.

8. Контроль за виконанням цього рiшення rrокласти на керуючу сшравами
КУДЕНКО та постiйну депутатську комlсlю з IIитань прав

самоврядування, депутатськоТ
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