ЛЮБОТИНСЬКА IИICЬKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ
XV СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння
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Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацiТ населення квартального KoMiTeTy <<{убрава>
шляхом злиття кварталiв NЬ35,43.
Розгляцrвши протокол конференцiТ представникiв громадян за мiсцем проживання вiд

18

ВеРеСнJI 2021 року, вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в

YKPaiHi>, Ст.9 Закону УкраiЪи uПро органи самоорганiзацiТ населення)), Регламенту

Люботинськоi MicbKoT ради VIII скJIикання, Люботинська MicbKa рада

ВиРIШИЛА:
1.

Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацii населенIu{ - квартЕlJIьного KoMiTery
<Щубрава> на територiТ ЛюботинськоТ MicbKoT ради шляхом злиття кварталiв J\Гs35,43 в
межах: провулок Озерний, провулок Ставковий, вулиця Челюскiна (JЪ З1_,42_, KpiM

118- ОСББ), вулиця Кринична, провулок Криничний, вулиця Низова,

2.

вулиця

Олексiiвська, в'iЪд ОлексiiЪський, провулок ОлексiiЪський, в'i'зд Перекопський, вулиця
Ревчанська (JЪ 1-51, 2-44).
Основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення * кварт€Lльного

KoMiTery кЩубрава> визначити:
- створеннJI )rмов для 1^racTi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межiж
Конституцii i законiв УкраiЪи;

-

задоволення соцiальних, культ}рних, побугових та iнших потреб жителiв шляхом
сприJIннJI у наданнi iM вiдповiдних послуг;
)л{асть у реалiзацiТ соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiдноТ
територii, iнших мiсцевих програм.
Надати органу самоорганiзацiТ населеннJI - квартальному KoMiTery <.Щубрава> у межах
територiТ ix дiяльностi повноваження:
представляти рilзом з депутатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй радi та
iJ виконавчих органах;
сприJIти додержанню Констит5лдii та законiв УкраiЪи, реалiзацiТ aKTiB Президента
УкраiЪи та органiв виконавчоТ влади, рiшень JftоботинськоТ MicbKoT ради та iT
виконавчого органу, розпоряджень мiського голови, рiшень, прийнятих мiсцевим
референдумом;
вносити у встановленому порядку пропозицiТ до просктiв мiсцевих програм
соцiально-економiчного
культурного розвитку вiдповiдноi адмiнiстративнотериторiальноi одиницi та проектiв мiсцевого бюджету;
органiзовувати rIасть населення
здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовищ4 проведення робiт
благоустрою,
озелененIш та },триманIuI в нсrлежному cTaHi сади6, дворiв, вулиць, площ, паркiв,
кJIадовищ, братських могил, обладнання дитячих i спортивних майданчикiв,
KiMHaT дитячоТ творчостi, шryбiв за iнтересами тощо;

-
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органlзовувати на добровiльних засадах )л{асть населення
у здiйсненнi заходiв
щодо охорони . пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB, комунirльних
Mepe}q об'ектiв загzUIьного користування iз дотриманням встановленого

законодавСтвом поряДку проведення таких робiт;
здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають жилих
у

-

будинках на територiт дiяльностi органу самоорганiзацii наъелення, житловокомунальних посл}т;
надавати допомогу навчzlльним закJIадам, закJIадам та органiзацiям культури,
спорту
проведеннi культ)рно-освiтньоi, спортивнофiзичноi культури
оздоровчоi та виховноi роботи серед населення, розвитку художньоТ творчостi,
фiзичноi культури i спорry; сприяти збереженню культурноТ спадщини, традицiй
народноТ культури, впроваджеНню в побут нових обрядiв;
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 пiклlъання, вносити пропозицiт з цих питань до Люботинськот

_
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-

MicbKoT ради;

.
4.
5.

-
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в здiйсненнi
протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежнот
безпеки, брати rIасть у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог
надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду

пожежноТ безпеки;

сприJIти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам
у забезпеченнi
ними охорони громадського порядку;
розглядати зверненнJr громадян, вести прийом;
вести облiк громадян за BikoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкають межах
у
територii дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення ;

сприJIти депугатам ЛюботинськоТ MicbKoi ради

в

органiзацiТ

ix

зустрiчей

з

виборцями, прийому громадян i проведеннi iншоi
роботи у виборчих o*py.u*;
-населеннlI,

iнфорМуватИ громадяН прО дiяльнiстЬ op.ury
"u*оор.uпiзацiТ
органiзоврати обговорення просктiв його рiшень з найважлйвiших
питань.
Орган самоорганiзацii населеннrI - кВартаJIьний KoMiTeT <Щубрава> набувас власних

повнов€DкеНь з днJI його легалiзацii в
установленому законодавством порядку.
ЛЮбОТИНСЬКа MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганirЙii,"Ь."п"ння
квартiIльний KoMiTeT <Щубравa) делегованими IIовноваженнями.

_

6. Орган

самоорганiзацiТ населенIUl - квартальний KoMiTeT кЩубрава> не може бути
позбавлений власних повновzDкень до припинення його дiялiностi в
установленому
законом порядку,

7. Повноваження

квартulльних KoMiTeTiB Jtз5,4З припинrIються

новоствореного органу самоорганiзацii населеннJI

-

з дня легалiзацiТ
кварт.tльного KoMiTeTy к!убравш.

8. КонтролЬ за виконанюIМ цьогО рiшеннЯ ,o*u"r"
ВИКОНКОМУ ЛiДiЮ

КУДЕНКО

Та постiйну комiсiю з питань

на керуючу справами
прав людини, законностi,

регламенцi, мiсцевого самоврядування, дегц/татськот дiяльностi i етики.
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