
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ

ХЧ СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вiд 28 вересня 202l р.
м. Люботин лъ 78з

Про падання дозволу на створення
оргапу самоорганiзацii населення -
квартаJIьного KoMiTery <<Iсторичний>>
шляхом злиття кварталiв J\Ъ4,б.

РОЗглянувши протокол конференцiТ представникiв громадян за мiсцем проживання вiд
||,09.2а2| рокУ, вiдповiдно ст.14, ст,25 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в
УКРаiЪi>, СТ.9 Закону УкраТни кПро органи самоорганiзацiТ населення)), Регламензу
Люботинськоi мiсiкоi ради VIII скJIиканн;I, Люботинсьпu пli.unu рuдu

ВиРIШИЛА:

НаДаТИ ДОЗвiл на створення органу самоорганiзацiТ населення - квартального KoMiTeTy
<<IСТОРИчниЙ>> на територiТ Люботинськоi MicbKoi ради шляхом злиття кварталiв Nэ4,6 в
МеЖаХ: МаЙДан ВознесенськиЙ, в'iЪд Алтайський, провулок Алтайський, вулиця
Гончарна, в'iЪд Гончарний, провулок Гончарний, провулок Господаревий, в'iЪд
Гончара, вулиця Гончара, провулок Гончара, вулиця Зоряна, провулок Зоряний,
вулиця KocMoHaBTiB, провулок KocMoHaBTiB, в'i'зд Юрiя Бобрицького, вулиrц Юрiя
БОбРИЦЬкОго, в'Тзд Наталi Забiли, вулиця Наталi Забiли, провулок Наталi Забiли,
ВУЛИЦя Липова, провулок ЛиповиЙ, вулиця Лугова, вулиця Слобожанська (J,,lЪ 218-,
NЧ24З_-), В'iЪд Саянський, в'i'зд Iсторичний, вулиця Iсторична , провулок Iсторичний,
вулиця Кузьми Скрябiна, в'i'зд Кузьми Скрябiна, провулок Ломоносова, вулиця
I1олтавський IIIлях (Nч 1-4З, 2-44), вулиця Трудова, провулок Козацький.
ОСНОвними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення - кварт€tльного
KoMiTeTy <<Iсторичний>> визначити:
- СТВОРеННя умов для yracTi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межах

КонституцiТ i законiв Украiни;
- ЗаДОВОЛеННЯ СОЦiальних, кульц{рних, побутових та iнших потреб жителiв -n"ioлa

сприяннJ{ у наданнi iм вiдповiдних посл}т;
- r{аСТЬ У Реалiзацii соцiа-гlьно-економiчного, культурного розвитку вiдповiдноТ

територii, iнших мiсцевих програм.
НаДаТИ Органу самоорганiзацii населеннrI - квартirльному KoMiTeTy кIсторичний> у
межах територiТ ik дiяльностi повноваження:
- 

:редставляти разом з деtý/татамц iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй радi та
11 виконавчих органах;

- СПРИЯТИ ДОДеРЖаННЮ КонституцiТ та законiв УкраiЪи, реалiзацii aKTiB Президента
УКРаiЪи та органiв виконавчоТ влади, рiшень Jftоботинськоi MicbKoi ради та ii
ВИкОнавчого органу, розпоряджень мiqького голови, рiшень, прийнятих мiсцевим
референдумом;
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- вносити у встановленому порядку пропозицiт до проектiв мiсцевих програм
СОцiirльно-економiчного i культурного розвитку вiдповiдноТ адмiнiстративно-
територiальноi одиницi та проектiв мiсцевого бюджету;

- органiзовувати rIасть населеннjI у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведенIfi робiт з благоустрою,
озелененнlI та угриманнrI в наIIежному cTaHi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв,
кJIаДоВищ, братських могил, обладнання дитячих i спортивних маЙданчикiв,
KiMHaT дитячоi творчостi, клубiв за iнтересами тощо;

- органiзов}ъати на добровiльних засадах )л{асть населення у здiйсненнi заходiв
щодо охорони пам'яток icTopiT та культури, шляхiв, TporyapiB, комунztльних
Мереж, об'ектiв загаJIьного користування iз дотриманшIм встановленого
законодавством порядку проведен}uI таких робiт;

- здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у жилих
будинках на територii дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення, житлово-
ком)лальних послуг;

- надавати допомогу навчrulьним закJIадам, закJIадам та органiзацiям культури,
фiзичноТ культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi, спортивно-
оздоровчоТ та виховноТ роботи серед населення, розвитку художньоТ творчостi,
фiзичноТ культури i спорту; сприяти збереженню культурноi спадщини, традицiй
народноТ культури, впровадженню в побlт 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 пiклрання, вносити пропозицii з цих питань до ЛюботинськоТ
MicbKoT ради:- надаватЙ необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненrii
Протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежноТ
беЗПеКИ, брати )лIасть у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог
пожежноТ безпеки;

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

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

територiТ дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення ;- сприяти депуtатам ЛюботинськоТ MicbKoi ради в органiзацii ix зустрiчей з
виборцями, прийому громадян i проведеннi iншоТ роботи у виборчих округах;

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

ОРган самоорганiзацiТ населення - квартrlльний KoMiTeT <<Iсторичний>> набувае
власнIа( повнов€Dкень з д}IJI його легалiзацiТ в установленому законодавством порядку.
jlРбОтинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацiТ населення -
квартаJIьний KoMiTeT <<Iсторичний>> делегованими повновtDкеннями.
Орган самоорганiзацiТ населення - квартальний KoMiTeT <<Iсторичний>> не може бlти
позбавлениЙ власних повнов€Dкень до припиflення його дiяльностi в установленому
законом порядку.
Повноваження квартirльних KoMiTeTiB Ns4,6 припинlIються з дня легалiзацiТ
новоствореного органу самоорганiзацiТ населення квартztJIьного KoMiTehy
<<Iсторичний>>

КОнтроль за виконанням цього рiшення покласти на керуючу справами виконкому
ЛiдiЮ КУДЕНКО та постiйну комiсiю з питанi прав людини, законностi, регламенту,
мiсцевого самоврядуванFш, деп)латськоТ дiяльностi i етики.
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