
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ

ХЧ СВСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вiд 28 вересня 202l р.
м. Люботин м 784

IIро надання дозволу на створення
оргацу самооргацiзацiТ населецня -
квартального KoMiTeTy <<Водяне>>

шляхом злIIття кварталiв ЛЬ8121

Розглянувши протокол конференцiТ представникiв громадян за мiсцем проживання вiд 15
вересня 2021 року, вiдповiдно cT.l4, ст,25 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядрання в
УкраiЪi>, ст.9 Закону УкраiЪи пГIро органи самоорганiзацiТ населення)), Регламенту
JI+оботинськоТ мiськоi ради VIII скJIикання, JIrоботинська MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Надати дозвiл на створеншI органу самоорганiзацiТ населення - квартального KoMiTeTy

<<Водяне>> на територii Люботинськоi мiськоI ради шляхом злиття кварталiв Ns8,21 в

межах: вулиця Верхня, вулиця Водянська (М10-, 15-), в'i'зд Водянський, вулиця ГероТв
Чорнобильцiв, вулиця IBaHa Мазепи, вулиця IBaHa Стрiляного, вулиця Колодлкна,
вулиця Михайла Грушевського, провулок Михайла Грушевського, вулиця Молодiжна,
вулиця Селищна, вулиця Шамрайська, вулиця Гната Хоткевича, вулиця Веселкова (Nч

|-29, 2-З4), вулиця Пантелеймона Кулiша, вулиця Новобаварська, в'i'зд
Санжарiвський, вулиця Санжарiвська.

2, Основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення - квартчrльного

KoMiTery <<Водяне> визначити:
- СТВОРеннJI }мов для 1"racTi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межi}х

КонституцiТ i законiв УкраiЪи;
- задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв шляхом

сприJIнIr{ у наданнi iM вiдповiдних, послуг;
- г{асть у реалiзацiТ соцiальноtекономiчного, культурного розвитку вiдповiдноi

територiТ, iнших мiсцевих програм.
З. Надати органу самоорганiзацiТ населення - квартальному KoMiTeTy <<Водяне>) у межах

територii ix дiяльностi повноваження:
- представляти рilзом з депуtатами iнтереси жителiв у JIrоботинськiй мiськiй радi та

Гi виконавчих органах;
- Сприяти додержанню Констиryцii та законiв Украiни, реалiзацii aKTiB Президента

УкраiЪи та органiв виконавчоi влади, рiшень Jftоботинськоi MicbKoi ради та ii
виконавчого органу, розпоряджень мiського голови, рiшень, прийнятих мiсцевим
референдумом;

- вносити у встановленому порядку пропозицiТ до просктiв мiсцевих програм
соцiально*економiчного i культурного розвитку вiдповiдноi адмiнiстративно-
територiальноТ одиницi та просктiв мiсцевого бюджету;

- ОРГаНiЗОв}ъати )л{асть населеннlI у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведенЕя робiт з благоустрою,
озеленення та утримання в нrLпежному cTaHi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв,



КПаДОВИЩ, братських могил, обладнання дитячих i спортивних майданчикiв,
KiMHaT дитячоi'творчостi, клубiв за iнтересами тощо;

- органiзовувати на добровiльних засадах )л{асть населеннlI у здiйсненнi заходiв
ЩОДО ОхОрони пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB, комунzlJIьних
МеРеж, об'сктiв загального користування iз дотриманням встановленого
законодавством порядку проведення таких робiт;- ЗдiЙснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у жилих
будинках на територiТ дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення, житлово-
комун€tльних послуг,

- надавати допомогу навчrIльним закJIадам, закJIадам та органiзацiям культури,
фiзичноТ культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi, спортивно-
оздоровчоi та виховноi роботи серед населення, розвитку художньоi творчостi,
фiзичноТ культури i спорту; сприяти збереженню культурноТ спадщини, традицiй
народноi культури, впровадженню в побуг нових обрядiв;

- органiзовувати допомогу громадянам 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 пiк;rрання, вносити пропозицii з цих питань до Люботинськоi
MicbKoT ради;- надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi
ПРОТиПоЖежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежноТ
безпеки, брати )л{асть у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог
пожежноi безпеки;

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

- розглядати звернення громамн, вести прийом;
- ВеСти облiк громадян за BiKoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкають у межах

територiТ дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення ;- сприяти деtýцатам Люботинськоi MicbKoT ради в органiзацiТ ix зустрiчей з
виборцями, прийому громадян i проведеннi iншоТ роботи у виборчих округах;

- iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiТ населення,
органiзовувати обговореннJI просктiв Його рiшень з найважливiших питань.

4, Орган самоорганiзацiТ населення - квартальний KoMiTeT <<Водяне>> набувае власних
повнов€Dкень з дня його легалiзацii в установленому законодавством порядку.

5. Люботинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацiТ населення -
квартальний KoMiTeT << Водяне>> делегованими повновzDкеннями.

6. Орган самоорганiзацii населенrul - квартzrльний KoMiTeT << Водяне>> не може б5,ти
позбавлениЙ власних повновzDкень до припинення його дiяльностi в установленому
законом порядку.

7. Повноваженrrя квартutльних KoMiTeTiB Ns8,21 припи}uIються з дня легалiзацiТ
новоствореного органу самоорганiзацii населенIuI - квартаJIьного KoMiTeTy <<Водяне>>.

8. КОнтроль за виконанням цього рiшення покласти на кер}точу справами
виконкому Лiдiю КУШНКО та постiйну комiсiю з питань прав людини,
законностi, регламенту, мiсцевого самоврядуваншI, деп)латськоi дiяльностi i
етики.

Мiський Леонiд ЛАЗУРЕНКОкАнцЕляр,я
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