ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ
ХЧ СЕСUI ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння
вИ 28 вересня 202|р.
м. Люботин

л} 785

Про надання дозволу на створецня
оргаЕу самооргацiзацii населення квартального KoMiTeTy <tГшiвка>
шляхом злиття кварталiв NЬ 9111.
Розглянувши протокол конференцiI представникiв громамн за мiсцем проживан}uI вiд 10
вересшI 2021 року, вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядуван}uI в
УКРаiЪi>, ст.9 Закону УкраiЪи кПро органи самоорганiзацiТ населення), Регламенту
ЛюботинськоТ MicbKoT ради VIII скJIиканIrI, Люботинська MicbKa рада

ВиРIШИЛА:
1.

2.

Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацiТ населення - квартz}льного KoMiTeTy
<<ГиiЪка>> на територii JIrоботинськоТ MicbKoI ради шляхом злиття кварталiв Ns 9,11 в
межах: в'i'зд Пролiсковий, в'i'зд Жасмiновий, вулиця Бслясвська, провулок
Беляевський, вулиця Бiлогiрська, в'iЪд ,Щмитрiвський, вулиця ,Щмитрiвська (KpiM

57,59,61-ЖБК; 51, 5З - БК "Ромашка"), вулиця Кропивницького, вулиця Миколи
Лисенка, провулок Миколи Лисенка, в'iЪд Пшеничний, вулиця Репiна, вулиця
Ромашкова, в'iЪд Ромашковий, вулиця ГиiЪська, вулиця Княжа (J\Ъ65-, NЪ72-) , вулиця
Коцюбинського.
Основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацii населення - кварт€Lльного

KoMiTery <ГиiЪка> визначити:
- створення умов для yracTi жителiв у вирiшеннi прrтань мiсцевого значення в межах
КонституrдiТ i законiв УкраiЪи;

-

З.

задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв шляхом
сприяння у наданнi Тм вiдповiдних послуг;
- ),^{асть у реалiзацii соцiа_llьно-економiчного, культурного розвитку вiдповiднот
територiТ, iнших мiсцевих програм.
Надати органу самоорганiзацii населення - квартальному KoMiTeTy <<ГиiЪка> у межах
територiТ ik дiяльностi повноваження:
- представляти разом з деtDдатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй радi та
ii виконавчих органах;
- сприяти додержанню Конституцii та законiв УкраiЪи, реалiзацiТ aKTiB Президента
Украiни та органiв виконавчоi влади, рiшень JftоботинськоТ MicbKoT ради та iT
виконавчого органу, розпоряджень мiського голови, рiшень, прийнятих мiсцевим

-

референдумом;

у встаЕовленому порядку пропозицiТ до проектiв мiсцевих програм
соцiа.гlьно-економiчного i культурного розвитку вiдповiдноТ адмiнiстративнотериторiа-llьноТ одиницi та проектiв мiсцевого бюджету;
органiзовувати rIасть населеннlI у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою,
озелененнrI та утримання в нztлежному cTaHi садиб, дворiв, вулиць, IuIощ, паркiв,
вносити

-

КJIаДОВИЩ, бРатських могил, обладнання дитячих
KiMHaT дитячоi творчостi, клубiв за iнтересами тощо;

-

-

iз

4.
5.
6.
7.

дотриманням встановленого

законодавством порядку проведення таких робiт;
здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у жилих
будинках на територii дiяльностi органу самоорганiзацii населення, житловокомунzrльних посл)г;
надавати допомогу навчаJIьним закJIадам, закладам та органiзацiям культури,
спорту
проведеннi культурно-освiтньоТ, спортивнофiзичноТ культури
оздоровчоТ та виховноi роботи серед населеннlI, розвитку художньоТ творчостi,
фiзичноТ культури i спорту; сприяти збереженню кульryрноТ спадщини, традицiй
народноТ культури, впровадженню в побуг нових обрядiв;
органiзовувати допомогу громадянам похиJIого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям загиблих
BoTHiB, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним
сiм'ям, а також caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим

i

у

батькiвського пiклування, вносити пропозицii

-

майданчикiв,

ОРганiзовувати на добровiльних засадах )п{асть населення у здiйсненнi заходiв
щодо охорони пам'яток icTopiI та культури, шляхiв, TpoTyapiB, комунrtльних

Мереж, об'ектiв загального користування

-

i спортивних

MicbKoi ради;

з цих

питань до Люботинськоi

надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду

в

здiЙсненнi
ПРотиПожежних заходiв, органiзов}ъати вивчення населенням правил поясежноТ
беЗПеКИ, бРати )л{асть у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог

пожежноТ безпеки;

спрIбIти 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
територii дiяльностi органу самоорганiзацii населення ;
сприJIти деп}"гатам ЛюботинськоТ мiськоi ради в органiзацiТ ix зустрiчей з
виборцями, прийому громадян i проведеннi iншоТ роботи у виборчих округах;

iНфОРмувати громадян

про дiяльнiсть органу

самоорганiзацiТ населення,

ОРганiзовlъати обговореншI просктiв його рiшень з найвtuкливiших питань.
Орган самоорганiзацiТ населенIuI - квартальний KoMiTeT <<ГиiЪка>> набрас власних
повновuDкень з дIilI його легалiзацiТ в установленому законодавством порядку.
JftОботинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацiТ населення квартальний KoMiTeT <<ГиiЪка> делегованими повноваженнr{ми,
Орган самоорганiзацiТ населеннrI - квартальний KoMiTeT <<ГиiЪка>> не може бlти
ПОзбавлениЙ власних повноважень до припиненнrI його дiяльностi в установленому
законом порядку.

з дня легалiзацiТ
квартrtльного KoMiTery <ГиiЪка>.

Повноваження квартulllьних KoMiTeTiB Ns9,11 припиняються
новоствореного органу самоорганiзацiТ населення

-

8. КОнтроль за виконанням цього рiшення покJIасти на керуючу

справами
виконкому Лiдiю КУ.ЩНКО та постiйну комiсiю з питань прав
людини,
мiсцевого самоврядуваннrI, дегýлатськоi дiяльностi i етики.
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з
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l,!Ельник вiддiлу

:lабезпечекню
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O.M.KpacнiKoBa

