ЛIОБОТИНСЪКА MICьKA РАДА

xAPItIBcbKA оБлАсть
IX СЕСIЯ VIII СКЛИКАННЯ

рIшЕItня
вiд

27

квiтня 202|

лъ 350

р-

Про затвердження Положення
<<По порядок створення та дiяльностi
органiв самоорганiзацii населення
на територii Люботинськоi MicbKoi
територiальноi громади>>
у новiй релакuii
I{a
сприятJIиI]их умов д.ltя реа:riзацii мешкаFIцями гроN{ади tlpaв
вирiшеннi окремих питань мiсцевого значення, задоволення соцiальних,
та iнших потреб жителiв у наланнi iм вiдповiдних tlосJIуг,

З метою створення

участь у
культурних, побутових
населення),
вiдповiднО дО ст.ст.4,6 ЗаконУ УкраТнИ кПрО органи самоорганiзацiТ
керуючись ст,ст, 14,25,
ст.ст.15,28,29 Статуту територiальнот громади MicTa Люботина,
ykpaiHi> та Регламенту Люботинськот
26 Закону Украiни кпро мiсцеве самоврядування в
MicbKoi ради VIII скликання, Люботинська MicbKa рада:

ВИРllltИЛА:
органlв
1. Затвердити Положення <про порядок створення та дlяльност1
,гериторiальноТ
самоорганiзацiТ населення на териiорii ЛюботинськоТ MicbKoT

2.
З.

громади) у новiй редакцii (долаток 1),
2017 року Nч63 кПро
п.1 рiшеннЯ сесii Люботинськоi MicbKoi ради вiд 28 лютого
самоOрг,аIIiзаrriт
впорядкування pimerrb Люботинськот MicbkoT ради ш{ollo органiв
населення)) вважати таким, що втратив чиннiсть,
викоItкому Лiдiю
Контроль за виконанням рiшtення покласти на керуючу справами
кудЁнкО та постiйНу комiсiЮ з питанЬ прав людИни, законност1, регламенту,
депутатськоr дtяльност1 1 етики.
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1

положЕнн,I

населення
органiв самоорганiзацii
про порядок створенJIя]а дirй""ri
мiськоiтериторiальноi громади
на територii ЛюОо,"""ькоi

I. OCHOBHI ПОЛОЖЕННЯ
Сmпmmя 1, Меmа

Пололкення

ж"нr"нн, "Н::#цхff
[Ё*ir статус,
порядок

Ж"#

на
aHiB самоорганiзацii населенЕя
(дu.,,i- Положеннф "т:::.:,
органiв самоорганlзац1l

Ё;;й

правовий
_.r"ор."й|^".ь.*,,_l1,a,пьностi
населеннянатериТорiiЛюботинськоТмiськоiтериторiальноТГроМади.
uu*opu,*,"i : Ч*у"Полохсеннi
Сmаmmя 2. OcHoBHi mерлtiнu,
таке значення:
в цьому Положеннi, мають
OcHoBHi термiни, використанi

оорГ&НИсамоорганiзацiiнаселення..-пр.Д:1?:пицькiорГани?ЩосТВорЮЮТЬся
якi на законних
територiальноТ громади,
мiськоi
ЛюботинськоТ

жителями

о
о

пiДставахпрожиВаютЬнатериторiiгроМаДидлявирiшенняЗаВДань,переДбаЧених
Положенн1I1,"
чинним ,uпЬrrодuuством та цим
,,_л^пёЕI_ISI _ пов}I
повноваже","
вл&снi
вiдповiдно до Конституц11
насеJIення пiд час його утворення;
якими
органу
населення - I1овноваження,
самоорганiзацii
"*оБ|,u"iзацii
органу
MicbKa рада,
Щологованi повноваження
населення Люботинська
орган
надiляе
додатково

:ч?ii}Тi:ж"ilъ,;#,жЁн";":НrТЖfi: ЁiH
"u*оf.uпi.ацii

ссtл,оорzанiзацit населення
Сmаmmя 3. Поняmmя ор?ану

1.

.

о

населення с:
Органами самоорганiзацii
одного чи декiлькох булинкiв);
в'iздiв
будинковий KoMiTeT (в межах
,rp"rr..nr* до неТ провулкiв
межах
(в
В}ЛИЧнi комiтети
"оj.i"уrrцl-rruоо
них провулкiв,
вулиць та прилеглих до
KoMiTeT (в межах декiлькох

. на%ьний
в'iздiв тощО)

]

с:
самоорганiзацii населення
органiв
В Ме}КаХ
завданнями
2. основними
ПИТаНЬ МiСЦеВОГО ЗНаЧеННЯ
o."r"ni"u";;;i;""Hi
для
участi
1) створення умов

вiдповiдних
l;;'ж*i;*;"tJ,ж:Щ"х}l!хfiЁТ:"iiфн;х";''1'';""I",п,uжителiв
У наДаннi iM
територiальноi iф*uл" -n"*o*

люботинсъкоi мiськоi

:_
',ослУг;
3) участь у реа,lliзаuii

"прияння

rl

культурного роЗВиТкУ вiдповiдноi

tьно-економiчного,
питань соцlаJlьнu-gк(Jгl\Jlчrl
програм,
тЬриторii, iнших мiсцевих
населення
про орzанu сLn,оорzанiзацit
ЗаконоDавсmво
4.
Сmаmmя
f

УкраТни
Конституцii Украiни, Закону
пiдставi
на
та
дiють
населення
ОрганИ самоорганiзацii
пПро мiсцеве самоврядування))
y5гы,*"
з;;";'
ou..n.*o'n,
кпро орган самооргацiзацii

i'#,й ;r,", "ff#ril*:ф"Х;::жl #iifi''i"^;-';::u
органiВ викоrrавчО1
" иiськоi територrшrьяоi гро}{ади]

;;;--,;;Ko"iu
центраJIьниХ

-J*ilпх";*Нi;."'1Н#,, r#:ff'Т:"ji'
,{ýi::r;,;;":""::il?,::?;:"I";:т|}ikо,*i
органу
Органiзаuiя та дiяльнiстi
1) законностt;
2)

гласностt;

3i добровiльностi-:щодо
4) територiатtьностr;
5)виборностi;

мiсцем

орzуну салtоорzанiзаtlit_населення,
грунтуються Еа принципах:

"uйр.u"iзацii "ui"n"i""

MicbKoi ради;
взяття окрепдих повноважень

перед Люботинською мiською
вiдповiдатlьностi
ЕlлrruDIлwrу""
та
пiдконтрольностl,|,а

'
бi пiдзвiтностi,

радо.ю;

7) пiдзвiтностi, пiдконтрольностl
самоорганiзацiТ

за
t;,о,ренuiйj жителiв

н

аселення

1:а

орган
жителями, якi обрали
вiдповiда-пьностi перед

;

Еяj #** ;::^жну;' :н;r;i,"y"l,

^

ч

о бр а н

t

tM

tl d о

ор z а

ну

с

алt о о р z а н iз а

цiI

населення.

населення) та _цим
1.обиратитабУтиобранимиДоорГанУсаМоорганiзацii.населенняВПоряДкУ,
орган
кпро
на вiдповtднtи
_.йор.uпiзацii
визначеному Законом Украfни
пiдставах проживають
ia*o,""*
на
якi
жителi,
ПоложенНям, можУть
вiдповiднiй
територii'
| лД-.лrт;дшцс тrпяR' rкителiв, якi проживають на

-

cTaTi, етнiчного
Гni1:нтrж".Ё",#:;fхъ,ж;"Ж",JJ*т"**'населенн"й"*"овiдiхраси,
pani.iЙ",* та iнших переконань,

та

кольору шкlри, полiтичних,
соцiа-пьного

"о*Йння,

iнших ознак
майнового стану1 1"л"j.-1;1:,бо

7.Терumорi",ч-"iliЬяко.idiеорzансuЛtоор\анiзацiiнасеЛення

частина
населення, може бути
1.органсаМоорГаgiзацiiЕасеЛеннясТВорюсТЬсязаТериТорiальноюоЗнакою.
самоорганiзацiТ^
op.ur,
обрали
2, Територi.о,r|^r"?u- якоi дiе,роruл, , у межах якоi проживають жителi, якi
територiт *i."*o'T ;;;;;ъt;;"ьт
визначастьсЯ рiшенняМ
цей
самоорганlза цii населення,
орган
якоi
дiе
3. Територiя, у межах

орган.

tJя1##жж,gt*ъж#т#ж":1:1*;""кiлькаорганiвсамоорганiзацii
населення,

j

II.ПоРяДоксТВоРЕнняоРгАнIВсАМооРГАнIЗАцIIндсшлЕНн'I
(конференцiй) за мlсцем
Сmаmmя8.IнiцiюваннясmворенняорzаНусаJуlоорzанiзацitнасеЛення
проведе"?"--,о"рiв
i
1. Iнiцiювання, порядок "nn"nu"rr"I до Сr-уrу Люботинськоi мiськоi територlально1
проживанЕ" *.""""oru." Дол-*оon
гроМаДи'асаМеПоложенн"',,ро.".альнi.бор1-1|омаДянзамiсцемIIрожиВання.
За МlСЦеМ
-.оор"
2.ЗiнiцiатиВоюпросТВоренняорганУсамоорГануачiiнаселенняДо.мiськоТраДиМожУТъ
*"r.ОJ 'еРИТОРiаЛЬНОi ГРОМаДИ
(конЪеренцii)
поJIовини
пр,л"uuлено) не менше
звернуtися .;;;"i
нii;й;
делегатlв
(обрання
проживаЕня за умо.ви, "n*_:,..:
аdо конференuiт
,ой,у,
право
'""*::U,no
мають
III
якi
КОНфеР""ЦiТ' (cT'ii Р'
жителiв вiдповiднот територtI,
lцО'ПеРеДУЮТЬ
.борu*,
ВlД
.u.-""r*
ГРОМаДИ) - ОЛИН ДеЛеГаТ
здiйснюет"." "u вiдповiдни*
MicbKoi
c"uryTy люботи;;;;;i
'"РЙЪРi-ЬНОi
щолатку 1 до

iндивiлуальноi
ста осiб' що зарееСтрованi в багатокВартирниХ будинкаХ або булиНках
забулови).

З. Перелiк обQв'язкових питань, якi мають розглядатися на збораХ

(конференuiях)

мешканцiв за мiсцем проживання:
- гrро iнiцiювання створення органу самоорганrзацlr населення;
- про HtrзBy органу самоорганiзацii населення
- ,rро о."оЪ"i
дiяльностi органу самоорганiзацiТ
___:лл__:т
"urrр"rпи
орган самоорганlзацll
- пъо територiю, Ъ ,"*u" якоi плануе здiйснювати свою дiяльнiсть

населення:'

зборiв у
iнiцiативноi групи , яка буде представляти мешканцiв_),,rастникiв
Люботинськiй мiськiй радi;
пiсля отримання
- про скликання зборiв (конференцiй) мешканцiв за мiсцем проживання,
органу самоорганlзац11 населення
дозволу Люботинськоi мiськоi рали на створення
p,IV Щодатку l до
4.Порядок проведення загальних зборiв (конференцiй) визначаеться
Статуту Люботинськоi MicbKoT територiа;rьноi громади,
з правом
пiд час проведення конференцiт, kpiM делегатiв, мають право бути присутнlми
вона
якоi
в межах
виступу, жителi територiа;rънот громади, якi заресстрованi на територiт,

:1ТJТ#"ня

(конференцiй) мешканцiв за мiсцем ,rро*"uu""я приймасться бiльшiстю
вносяться до
голосiв. Bci рiшення зборiв (конференцiй) мешканцiв за мiсцем trроживання
протоколу, який пiдписуе гопова та секретар зборiв,
за мiсцеlи проживання.
6. На виконання рiшення зборiв (конференцiй) мешканцiв
самоорганlзацlr
iнiцiативна гр}rпа подае до MicbkoT ради документи про створення органу
населення
,
1) заяву про створення органу самоорганiзацtt населеннЯ; 1
основних
зборlв (конференцiй) жителiв за мiсцем проживаЁня iз зазначенням
z)
"роrокьл
йр"ri" дiяльньстi створюваного органу самооргаЕiзацi[ населення;
iз зазначенням
з) список уlасникiв зоорiв (конферънцiй) жителiв за мiсцем. проживання
громадянина
паспорта
номера
npi.""*u, iMeHi, по батьковi, року народження, cepiT i
,*
YKpaiHa та домашньоi адреси кожного учасника,
_._ _
населення,
Сmаmmя 9. ПоряDок наDання Dозволу на сmворенуя opzat{y салtоорzанiзацii
Люботинською
1. .щозвiл на створення органу самоорганiзацii населення надасться
мiською радою.
2. Питання про створення органу самоорганiзацiТ населення,. винесен,
"1,
мlсько1
засlданнl
ради за
найближчому
на
Micbkoi
люботинськоi
ради, розглrrдасться
проживання,
(конференцii) жителiв за мiсцем
участю членiв iнiцiативнот групи зборiв
i. v pi-"HHi ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiт населення
мають бути обов'язково визначенi:
- назва органу сilмоорганiзацiТ населення;
- o.rro""i напрями дiяльностi органу самоорганiзацii населення;
- повноваженнЯ органУ саN{оорганlзацii населення та умови iх злiйснення;
- територiя в межах якоi мас дiяти орган самоорганiзацiт населення,
органУ
4. Ёir""rr" ЛюботинськоТ MicbKoi рали. про надання дозволУ на створеннЯ
встановленому порядку,
саI\4оорганiзацiТ населення доводиться до вiдома жителiв у
на створення органу
5. Люботинська Micbka рада може вiлмовити у наданнi дозволу
якщо iнiцiювання створення органу самоорганiзацii населення
самоорганiзацii
"u..n.r"",
та Цим Положенням,
було здiйснено з порушенням вимог, встановлених Законом
на створення органу
6. Рiшення Люботинськоi Micbkoi ради про вiдмову у наданнi дозволу
в
установленому законом
самоорганiзацiт населенЕя може бути оскаржено до суду
порядку.
Сmоmmя 10. Поряdок обрання ор2ану салrоорaанiзацi:i населення

;ъlilflf,}"*орi"

p::-il

MicbkoT ради про наданЕя
Пiсля отримання iнiцiативною групою рiшення Люботинськоi
населення мають бути скликанi збори
дозволу на створення органу самоорганiзацiТ
обрання органу самоорганiзацii
(конференцii) жителiв .ь мiсцем 1rроживання, для
Право скликання зборiв
населення, його керiвника, заступникiв та секретаря,
за iнiцiативною групою,
(конференцiй) жителiв за мiсцем проживання заJIишасться
зборiв (конференuiй). жителiв за мiсцем проживання
).- dрЬ"i.й"
koMiTeT Люботинськоi Micbkoi ради,
покладасться на tнiцiативну групу,u u"попuъчий
зборами (конференцiсю) жителiв за мiсцем
3. Орган самоорганiзацiт населення обираеться
жителiв, якi на законних пiдставах
проживанЕя Iшляхом таемного голосування
голосу на виборах мають жителi, якi досягли
проживають на urдrоuiд"iй територii. Право
Не мають права голосу жителi, яких визнано
на день Тх проведення вiсiмнадцяти po*iu.
органу самоорганiзацiт населення
судом недiездатними. Загальний чисельний склад
за мiсцем проживання.
u"r"u.ruuruся збора:rли (конференцiею) жителiв
голови, заступника (заступникiв)
4. Орган самоорганiзацiТ населення обирасться r уклlлi
кiлькiсть не менше 5 осiб),
голови, секретаря, iнших членiв (рекомендована
населення обираються у кiлькостi достатнiй
5. ЗаступНики та члени органУ самоорганiзацiТ
кварталу на отримання послуги, а саме:
для забезпечення до"rуrr"оari,"-пu"цiв
представника,
- кожен населений пункт, вулиця або декiлька вулиць мають.свого
визначенi додатком З до рiшення Люботинськот
уповноваженого посвiдчувати документи,
<Про впорядкування рiшень Люботинськоi
MicbKoT рали вiл 28 лютого 2017 року NчбЗ
мiськоi ради щодо органiв самоорганiзацii населення)),
голови, заступника (заступникiв) голови, секретаря
6. Право висувати кандидата на посаду
зборiв (конференчii)
та членiв органу самоорганiзацii населення мае кожен'учасник
мешканцiв за мiсцем проживання,
Сmаmmя 1I. Поряdокпровеdення zолосування, .
_л__:л _:_л
та
бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосlв
1. З метою органiзачii голосува""", ""juui
голосуванням y'u_opb"o," Лiчильна комiсiя у
визначення результатiв виборiв, вiдкритим
зборах. Обраними вважаються
кiлькостi не менше 3-х осiб iз громадян, якi беруть участь у
бюлетенiв учасникам_ здiйснюеться членами
особи, якi набратrи бiпu-i"ru голосiв. Видача
(конференчii),
учасникаN4и зборiв
Лiчильноi поrl"iirirrьки особам, якi зареестрованi
'y"u.rr"n .oopi" (ко:ф:l:::].'}л"":ИНеН ПРеД'ЯВИТИ
2. щля одержання бюлетеня *о*""
прiзвища, iм'я, по-батьковi,
паспорт, а пiсля внесення в список дJUI голосування голосування, пiсля видачi
отриманнi бюлетеня для
домацньоi адреси розписатися в
член лiчильноi KoMiciT, який видав
виборчих бюлетенiв кожному y"u"""*y зборiв
своiм пiдписом у списку для голосування,
бюлетенi, повинен засвiдчити зазначений факт
KoMiciT,
HixTo не мас право втручатися в роботу ЛiчильноТ
KoMicii,
Оголошуе результатиЬОорiв Голова Лiчильноi
та членами органу самоорганlзацll
1.

.";;;;";я

секретарем
обраними головою, заступниками голови,
ойб", якi набра"чи просту бiльшiсть голосiв.
населення

""u*u',ru."
виборiв фiксусться у протоколi зборiв
Iнформаuiя Лiчильноi комiсii "ро-Ъ..у""r-,n
(конференuii).
zоловu, засmупнuкiв, секреmаря mа
сmаmmя 12. ПоряDок вidюцакання mа переобрання
членiв ор zaty сал|о ор z анiз а цit.н а1елення,
бути достроКоВО ВiДКЛИКТi j:
1. члени органу самоорганlзацlt населення можуть
як1
(конференцiй) жителiв за мiсцем ltроживання,
переобранi рiшенням .u.b""r* зборiв
утворили даний орган.
проживання, на
мешк*ч,"
2. Право .*п"пй зага-rrьнi збори (конференцiю)
секретаря та членlв
-*::цем
голови, заступникiв,
яких будуть вирiшуватися питання ,r.р.ьбрurrня
обрання окремих його членiв замiсть
органу самоорганiзацiт населення, "iопп"пuння,
мас:
.ri"u кiлькiсного складу органу самоорганiзацii населення,

""byi"*.',
1) голова органу

самоорганiзацii населення;..
2) заступники голови органу самоорганiзацti населення;

.
З) секретар органУ самооргаНiзацii населеннЯ:'
вlдповlд
на
1нiй територiТ;
проживають
пiдставах
законних
на
4) |l4-частина жителiв , якi
5) мiський голова.
СТ,8 ДаНОГО
з. порялок проведення зага,lьних зборiв (конференцiй) вl3начеlО ,1,а громади,

MicbKoi територiальноТ
Положенн" .га р.tЧ-,Щодатку 1 до CTaTyry Лобоr"нськоТ
,rrrЁrпur"
(за власним бажанням або з iнших причин)
4. У випадку складання повноважень
заступникiв) голова органу самоорганiзацii
органу самоорганiзацii населення (крiмголови,
(конференцiю) жителiв за мiсцем проживання,
населення (або заступник) скликае збори
самоорганiзацii населення
на яких вiдкритим голосуванням, обираються члеЕи органу
вибулих).
(замiсть
t-проrопоп.оорl"
населення
(конференцii) з оновленим складом органу самоорганrзац11
KorireTy ЛюботинськоI MicbKoT ради у 3-денний TepMiH,
надасться до
""r.оru".rой
населенн:,
сmаmmя 13. TepMiH повнова)tсенl, opzaLy саJ|лоорzанiзацii
:^
мiськоi
повноважень
строк
на
об"рuюr".я
населення
самоорганiзацii
|1i1 :
Органи
новий склад органу самоорганlзац1l
чого проводяться звiтно-виборчi збори та обираеться
склад органу самоорганiзачiт_населення надасться
населення. протокол ,rро
"оuЬобраний
внутрiшньот полlтики виконкому
до вiддiлу забезпе"е""я дiяльностi виконкому та
rrро"едення зборiв (конференцii),
ЛюботинськоТ мiськоi ради в 5-денний TepMiH . д"о

i]З

Сmаmmя14.ПолоэкенняпроорzансамоорZанiзацtIнасеЛення.
мiськоi ради про створення органу
1.збори (конференцiт) житьлiв на пiдставi рiшення
про орган самоорганiзацiт населення,
самоорганiзацiт населення затвердж}rють Положення
2.

У Положеннi зазначаються:

органу счlмоорганiзацiт населення;
2) основнi ru"дurп"" та напрями дiяльностi;
населення;
зj.rрава та обов'язки членiв органу самоорганiзацiт
населення;
+)rЪр"rорiя, у межах якот дiе орган самоорганiзацii
та порядок Тх дострокового
населення
5) строк повноважень органу "urоор.u,,iзацii
припинення;
6) порядок
населення;
7) порядок припиЕенЕя дiяльностi органу самоорганlза дii
8)порядок використання коштiв та iншого майна;
самоорганiзацii населення,
9) iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю органу
громадян
змiн до Положення здiйснюеться загаJIьними зборами
1) назва та адреса

зВiТНОСТi;

3. Внесення

(конференцiею).
1 5. Л е z ал
ё

-о*-"

iз

ацiя

i.;;;;;;1; Й;il

о р z ану с ал, о ор ? анiз

ацit

н

ас ел

е н

ня,

с

обов'язковою
Тuonоор,uпiзацii населення
порядку,
шляхом повiдомлення про заснування або реестраuii в

i

здiйснюеться
встановленому

законодавством.
юридичнот особи,
у разi реестрацii орган сilмоорганiз_ацiт населення набувае статусу
повiдомлення здiйснюеться

2. Легалiзацiя op.u"y "urоЬр.u"iзацii населення шляхом
KoMiTeToM Люботинськоi мiськоi ради
,

Виконавчим
населення шJIяхом повlдомлення
що заrIви гIро легалiзацiю органу самоорганiзацiт
додаються:
надання дозволу на створення органу
1) копiя рiшення Люботинськот мiськоi ради про
самоорганiзацii населення ;
про обрання членlв
2' й;r;-оп .Oopiu (конференцii) жителiв за мiсцем проживання
органу самоорганiзацiТ населення;
ycix членiв органу самоорганiзацiт населення iз зазначенням
3) персональний
проживання;
npi.u"*, iMeHi та по батьковi, року народження, мiсця
.*"u.r."rr"}4 прiзвипда, iм'я, по батьковi,
Ъ"i9

.-r*

;: :чi::л-:
та ix особистого пlдпису;

4) список ,rp""yr"i*

адреси присутнiх
жителiв за мiсцем проживання,
5) Положення, затверцжене зборами (конференцiею)

i

органу заJIву,
3.ЩляреестраuiiорганУсамоорГан1.:u''населенЕяУПоВноВаженiзборами(конференцiсю)
подаютЬ до реестрУючого
предсТавникИ
ix
проживанНя
жителiВ за мiсцеМ
населення додаютъся :
ор,u"у,,1Y::ргапiзаuii
про
заяви
реестраuiю
,Що
1)копiярiшенняЛюботинськоТмiськоТралиПронаДанняДозВолунасТВоренняорганУ
членiв
aurоор.u"iзацiт населення;
ilро}кивання про обрання

клад, про
н"тi#гж:":л:iý;_*"органУ
для проведенН ресстраuii

:h:fuт*:ж
"ff
про обрання уIIовноважених
"

|;:

Положення,

з

с

атвердження

преД.ruuп"*iu

/,,л,,tапдrrrтiсто)
жителiв за мlсцеI \4 проживання, у
-- (ковференцiсю)
зборами
з) положеr"",
д"о",rр"*iрниках;членiв органу самоорганiзацiт населення lз зазнt Iченням прiзвищ,
4) персона.lruний Ёклад
народження, мiсця iry_T:::::"
iMeH та по батьковi, року
органу подаються,
до рееструючюго
йпоо,"*r*rя
irirn
оо
внесення
У
4.
разi
населення ;
органу с амоорганiзацii
-заява,пiдписана керiвником
про затвердження змrн до
зъ мiсцем проживання
жителiв
(
конференцii)
- протокол зборiв

самооргаНiзацiiнаселеннЯ,

.uБifi;;;.

Положення, текст змlн,

р",:IijYься

РееСТРУЮЧИМ

саморганiзацiТ _населення
ДО ВИМОГ
5. заява про реестрацiю органу
дОК}МеНТiВ,,В;lПОВiДПО
нЬоохiдн"х
з
органом у мiсячний терчн дня ":;;;;;i;
приймаеться вiдповiдне рiшення,

розгляду заяви
прийнятгя
чинного законодавства. За результатами
ор"" у i'О-д""""И TepMiH з Дня
6. ПрО результати розгляДу.-"_"_9"""rруючиИ

рiшення,,рор...'рацiюабо,,ро"И'оЦВреесТрацiiповiдомляе).tIоВноВаженихзборами

'уТdfij{:1,**жr;жff#.ж,}х;:ffi 1нi:ц11},лт::'*l,*т:#ilж;i
праВоВУДопоМогУорганаМсамоорганiзацiiнасеЛенняУпроВеДенl
дiяльностt.

пI.ПоВноВАЖЕнняоРГАнIВсАМооРгАнIЗАцIiнАСЕЛЕнн'I
ni"*,nno набувае власнчх повнова:T
Сmаmmя

сень з dня йоzо

16. OpzaH с(L]|лоорzанiзацii

леzалiзацit.

населенI :IЯ

У

МеЖах територiТ його дiяльностi

пiд час

йогО

1. Органу самоорганiзацii
yruop.""" надаються TaKi повноважеЕня:
вулицr, кI}арталу в мiськiй
iнтереси жителiв будинкУ,
1) представляти разом з деilутатами

органах;
радi та Ti виконавчих

aKTiB ПРеЗИДеНТа

та. ."-,l:,J::u'"", реаrriзачii
органlв,
2) сприят" ooo"p*u""rо конституuii
мiсцевоi рuд" ,u Ti виконавчих
влади,
рiшень
виконавчоi
opru"i"
Украiни ,u

у злiйсненнi заходiв щодо
ынхlflтт:жт##;"#u#ъ"ооrпрошозицiiдопросктiВМiСЦеВИХПРОГРаМ
,*uou*
,:тj_:л"";Ьп""""
4) органiзо"у**r.l "Т добрЪвiлi",*
паркlв,
охоронинаВколишIньогоприроДноГосереДоВ-Ища-'пРоВеДенняробiтзблагоустроР,
дворiв, uYn1l", плоЩ,
cTaHi

в наJIежномуKiMHaT
"uоlб^,
озеленення та утримання
сшортивних майданчикiв,
i
дитячих
оопuд*,u""i
кJIадовищ, братських м_огил,
ЗаJIУчення населення;
ДитячоТтворчостi,кrryбiвзаiнтересаМиТоЩо1-1--1i.оМеТоюМожУтЬстВорюВатися
u"*Ър""rоВУВатися iншi форми
бригади,
постiйнi
або
злiйсненнi заходiв "до*9
тимчасовi
,u"uдах участь n*,i*"" у
будiвниuтвt.t
доЪро"iпu""*
5) органiзо"у"ur"-ru
,ru.пiдпiu .r"*iй*,ого лиха,
культуР"lrК"rЙli
та
охоронИ пам'ятоК icTopiT
ремонтiшляхlВ,'роrУарiв'*о*У,,*""ихМереж,об,сктiвЗагаJIьноГокорисТУВанняlЗ

ДоТриМанняМВсТаноВленогозакоfiоДаВсТВоМпоряДкУпроВеДення-такихробiт;
6)здiйснюВаТиконТроЛьЗа]j,Т'наДаВаних.рл*uд",,u*,якiпрожиВаютЬУжиЛих
населення, житJIово-КОМУНаЛЬНИХ
органу
дiяльностi
територii
flа
"",":l:т:заuiТ
будинках
жилих будинках ремонтних робiт;
,ь"ur"них
у
проведени*
якlстю
послуг та за

7) надавати допомогу навчаJIьним закладам, закJIадirм та органiзацiям культури, фiзичноi
культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi, спортивно-оздоровчот та виховноi
роботи серед населення, розвитку художньоi творчостi, фiзичноi культури спортУ;
сприяти збереженню культурноi спадшини, традицiй народноТ культури, oxopoHi ПаМ'яток
icTopii та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;
8) органiзовувати доrrомогУ громадянilм похилого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям загиблих воiЪiв,
партизанiв та вiйськовослужбовцiв, ма:rозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям, а також
caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування,
вносити пропозицiТ з цих питань до органiв мiсцевого самоврядування;
9) налавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi протипожежних
заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежнот безпеки, брати участь у
здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог пожежноТ безпеки;
10) сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними'
охорони громадського порядку;
1 1) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
12) вести облiк громадян за BiKoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкають у межаХ
територii дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення;
13) сприяти депутатам Люботинськоi MicbKoT ради в органiзацii ik зустрiчей з виборцями,
прийому громадян i проведеннi iншоТ роботи у виборчих округах;
14) iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiТ населеннЯ,
органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питанЬ.
2. MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацiТ населення делегованими
повноваженнями.
З. MicbKa рада не може делегувати органу самоорганiзацii населення повноваження,
вiднесенi законами Украiни до виключно'i компетенцii MicbKoT рали.
4. Орган самоорганiзацiТ населення, нё може бути позбавлениЙ власних повноважень до
припинення його дiяльностi в установленому Законом та цим Положенням поряДкУ
.Сmаmmя 17. Поряdок оформлення dоку.uенmiв, якi наdаюmься орZанOлru

i

цit н а с ел е ння.
1. .щокументи, складенi органом саN{оорганiзацii населення, якi пройшли процес легалiзацiт
шляхом повiдомлення, пiдписуються не менш як трьома членами органу самоорганiзацiт
населення. Наявнiсть у документi пiдпису голови таlабо (заступника) е обов'язковою.
2. ОрганИ самооргаНiзацiТ населеннЯ не мають lrрава видавати акти iншого змiсту, нiж Ti,
що визначенi,Щодатком 3 до ЛюботинськоТ мiськоi ради рiшення вiд 28 лютого 2017 року
J\гя63 <Про впорядкування рiшень шодо органiв самоорганiзацii населення>.
з. .щостовiрнiсть пiдпису голови (заступника) органу самоорганiзацii населення
обов'язково засвiдчуеться праlliвниками вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та
внутрiшньоТ полiтики, за вiдсутностi - керуючою справами виконкому.
4. .щокументи, складенi органом самоорганiзацiт населення, якi пройшли процес легалiзацiт
шляхом реестрацii та набули статусу юридичнот особи пiдписутоться головою органу
сzlмоорганiзацiТ населення та засвiдчуються печаткою об' еднання.
5. У разi створення на вiдповiднiй територii ОсББ та ЖБк право складати документи,
перелiк яких затверджений У додатку 3 до рiшення ЛюботинськоТ MicbKoi ради вiд
28 лютого 2017 року Nчбз <Про впорядкування рiшень, щодо органiв самоорганiзацii
населення> надаеться ixHiM головам.
с ши о ор z ан iз а

IV.

ФIНДНСОВО-ЕКОНОМIЧНД_ ОСНОВА
НАСЕЛЕННЯ

ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIi

Сmаmmя 18. Фiнансова основа opzaty саJ|доорzанiзацit населення.
1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiт населення

е:

,
.
.

кошти мiсцевого бюджету, якi можуть бути наданi Люботинською мiською
радою
ДЛЯ ЗДiЙСНеНня наданих органу самоорганiзацiТ населення повноважень;
добровiльнi внески фiзичних i юридичних осiб;
iншi надходження, Ее забороненi законодавством.

2. Орган СilJчlООРГанiзацiТ населення сайостiйно використовус
фiнансовi ресурси, отриманi
з мiсцевого бюджету, на цiлi та в мея(ах, визначених Люботинською Micbkoto
радою.

V. ОРГАНIЗАЦIЯ ДrЯЛЬНОСТI ОРГАНУ САМООРГАНIЗДЦIi НДСВЛЕННЯ
сmаmmя 19. Гласнiсmь робоmu i пidзвimнiсmь opzaъy салrоорzанiзацit населення.
1. Орган самоорганiзацii населення iнформус населення про свое мiсцезнаходження, час
роботи i прийом громадян.
2. Орган самоорганiзацii населення не рiдше одного разу на piK звiтуе про свою дiяльнiсть
на зборах (конференцiях) жителiв за мiсцем проживання.
СmаmmЯ 20. ОрzанiзацiЯ робоmа opza+y самоорZанiзацiI населення.
1. ФормоЮ роботи оргаIIу самоорганiзацiТ населення с засiдання.
2. Засiдалня оргаIrу сЕlмоорганiзацii' населення скликаються його керiвником або
заступником за необхiднiстю.
3. Засiдання органу самоорганiзацiТ населення € правомочними, якщо в ньому бере
участь
бiльше половини його загального складу.
С mаmmя 2 l. Рiu,лення opzaty саJиоорzанiз ацiii н ас елення.
1. Орган самоорганiзацii населення з питань, вiднесених до його повноважень. може
приймати рiшення органiзачiйно- розпорядчого характеру.
2. РiшенНя органУ самоорганiзацiТ населення вважа€ться прийнятим, якщо за нього
проголосува;lо бiльше половини заг€}льного складу цього органу.
з. Рiшення органу сulмоорганiзацiт населення, Що не вiдповiдають чинному
законодавству або прийнятi з питань, не вiднесених до його повноважень, зупиняються
люботинською мiською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого

рiшення.

сmаmmя 22. Правовuй сmаmус членiв opzaty салrоорzанiзацii населення,
1. Голова та члени органу самоорганiзацiт населення виконують свот обов'язки на
громадських засадах.
2. За рiшенням зборiв (конференцiй) жителiв за мiсцем rrроживання керiвник i секретар
органу самоорганiзацii населення можуть працювати в ньому на постiйнiй ocHoBi з
оплатою ix працi за рахунок коштiв, переданих органу самоорганiзацiт населення.
С mаmmя 2 3. П о в но в a)tce н ня ке р iB н ака о р? ану с алло ор z ан iз а цi'i н ас ел е н ня.
1. Голова органУ самоорганiзацiТ населення - особа, яка обираеться зборами
(КОНфеРеНЦiеЮ) жителiв за мiсцем проживання та очолюе орган самоорганiзацii,u..rrЪ"",
i надiлена вiдповiднИми повноВаженнямИ у здiйснеНнi органiзацiйно-розпорядчих
функцiй
в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
2. Голова органу сад{оорганiзацii населення:
1) органiзовуе роботу цього органу;
2) скликас i проводить його засiдання;
3) органiзовус виконання рiшень органу самоорганiзацii населення;
4) е розпОрядникоМ коштiв, пiдписуе рiшеннЯ та iншi документИ органу самоорганiзацiТ
,

населення;
5) представляе цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;
6) виконус доручення органу самоорганiзацii населення;

7) здiйснюе iншi

повноваження, визначенi Законом кПро орган самоорганiзацiТ
iншими законами УкраiЪи, а також цим Положенням.
З. У РаЗi вiдсутностi голови органу самоорганiзацiТ 'населення або неможливостi
виконаннЯ ним cBoik обов'язкiВ з iнших причин його повноваження виконуе заступник
населення>>,

голови

в

порядку

i

самоорганiзацii
межах, передбачених Положенням про орган

населення
а ну
с mаmmя 2 4. П о в но в аilс е н ня с е кр еmаря о р z
населення:
1. Секретар органу самоорганiзацii

с

ал4о о р 2 а н iз а

цit

н а с ел е

ння,

населення та питань, що
1) органiзовус пiдгоrоuпу засiдання органу самоорганiзацii

виносяться на його розгляд;
2) забезпечуе ведення дiловодства;
1
пiдпри€мств, t/птячлЕl
установ та органlзацlи
з) забезпечус свосчасне доведення до вiдповiдних
бi.".r""* о.iб pi.""b органу самоорганiзацii
""""]::_:;"
самоорганiзацtt населення;
4) контролюе викоЕання рiшень органу
Попо*енням про орган самоорганlзацlr

5) виконуе iншi повноваження, передбаче"i

НаСеЛеННЯ

- )заступникаабо
2.УразiвiдсУтностiкерiвникаорганУсаМоорГанiзацiiнаселенняТаиог(
*:l11::j,1
своТх Ъбо"'r.*i" з iнших причин повноваже"""
неможливостi виконu"""
""r" передбачених Положенням про орган самоорганlзацl1
цього органу в порядку i межах,
населення, виконуе секретар,

ПОВНОВД}ItЕНЪ ОРГДНIВ
ЧI.ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ РЕДЛIЗДЦIi
укрдiни щодо
сдмооргднIз;цii ндсЕлЕння тд здконоддвствд
ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIi НАСЕЛЕННЯ

органу самоорганiзацii'u""'.11о:-л"-.
Стаття 25. Контроль за фiнансовою дiяльнiстю
населення в межах cBolx
контроль за фiнансо"о. дiяльнiстю органу самоорганiзацiт
tIовноважень здiйснюють:

KoMiTeT;
Люботинська MicbKa рада та виконавчий
проживання;
2j збори (конференцii) мешканцiв за мiсцем
3) органи державноi влади,
1)

насел"пп!:,
прuпuнення повновш)tсенl, ор2ану с_амоор?анiзацit
припинен1 у
насеJIення можуть бути достроково
1. Повноваження органу самоорганiзацiТ

сmаmmя

26. !осmрокове

виконавчого KoMiTeTy - за
MicbKoT p_ua" та
мiськоi ради, яка надаJIа дозвiл на його створення;
|iu,"rrrr"on люботинськот
жителiв за мiсцем проживання або
2) невиконання рiшень зборiв 1конференчiй)саморозпуску
за рiшенням зборiв

ii

1r;.""*онання рiшень Люботинськоi
невиконання

своiх повноважень,

З) поруше"""

Ко""Йr,t,

а

також

-

(конференцiй) жителiв за мiсцем проживання;

л,,ф;п оаулЕлпятl(l1
- за рlшенням
.u*o"i" Украiни, iнших aKTiB законодавства

ilfr""rо"-ове припинення повноважень органу самоорганiзацii
припинення дiяльностi цього

ОРГаНУ,

населення тягне за собою

:___,,лл_i лл.яттiв
органiв
з. Рiшення tlpo дострокове припинення дiяльностi

самоорганlзацl1

населення приймас Люботинська MicbKa рада,
самоорганiзацiт населення застосовуеться
4. У випадку видiлу, подiлу, злиття органiв
нового органу самоорганiзацiт населення,
порядок створення,- обрання та легатriзацiя
вiдповiдно до цього Положення,
злummя opzaHiB сал,оорZанiзацii населення,
Сmаmmя 27. Про поряdок вudiлу, поdiлу,
населення може вiдбуватися за iнiцiативою:
1.видiл, подiл, злиття органiв самоорганiзацiт
населення;
- мешканцiв органу самоорганiзацii
створення,
ix
на
- органу, що надав дозвiл
випадку:
2. iнiцiатива може надходити вiд мiськоi рали у

та неможливостi обрання його
неповЕого cЁ]iLI!- оргаЕу самоорганiзацiТ населення
мешканцiв;
нового ýlýал- чер; вiдсугнiсть iнiцiативи з боку
_ ,"фa."о"о..i- роботи органу самоорганiзацiт населення tцодо виконання власних
та
Законом УкраЪи < Про органи самоорганiзацii населення>
IxoiвшOшrýýeo.
"rr"u,rених
щl ПоrожеЕнrlм.
самоорганiзацiт населення розглядаеться
f_ Iпiттiатша щодо видiлу, tlодiлу, злиття органiв
, поt ялry, передбаченому розлiлом II цього Положення,

-

\TI. гдрднтIi дlялъностI тд вIдповIддлънIсть зд порушЕння
здконоддвствд про оргдни сдмооргднIздцIi ндсЕлЕння
е н ня

Г ар ан mii d iялlьн о с mi ор z ану с &]ио ор z ан iз.учi:i н а с ел
самоорганrзац11
1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами
ikHix повноважень i координують ix дiяльнiсть.
ix посадовi особи не
"u..n."""
2. Органи виконавчоТ влади, органи *iaцa"о.о самоврядування та
KpiM випадкiв,
мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацii населення,
С mаmmя

2

8.

передбачених Законом.

засiданнях
3. ЧленИ органУ самоорганiзацii насеJIення мають право брати участь у
а також

Тх дiяльностi,
Люботинськоi MicbKoT рали та iT виконавчих органiв, ц{о стосуються
з правом дорадчого
при розгJIядi питань, iнiцiйованих органом самоорганiзацii населення,
органу.
за порушення
ёmаmmя 29. Вidповidальнiсmь opza*y самоорzанiзацi1 населення
законоdавсmва
та iх членiв можуть бути
1.Рiшення, дii та бездiяльнiсть органу самоорганiзацii населення
оскарженi до вiдповiдноi рали або до суду,
i
2. Прийняття органо1a "urоорга"iзацii "u..n"r,"" рiшень, що суперечать КонститучiТ if
орган, рiшенням ради ,
ЗаконаМ УкраТни' актаМ законодаВства, ПолОженнЮ про чеЙ
також рiшенням зборiв (
виконавчОго органУ , розпоряДженняМ мiськогО головИ , а
припинення
конференцiт)житель за мiсцем проживання, може бути пiдставою для
повноважень,
його
позбавлення
дiялiнъстi органу самоорганiзацii населенця або
про opza\u саlйоорzанiзацtt
законоdавсmва
Сmаmmя 30. BidпoBiDa.tlbHicmb за поруlцення

насеJlення

населення, несуть
особи, виннi в порушеннi законодавства про органи самоорганiзацti
вiдповiдальнiсть згiдно з Законом,

