
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ

ХЧ СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вИ 28 вересня 2021р.
м. Люботин лъ 883

Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацii населення -
квартального KoMiTery <<Калина>>

шляхом злиття кварталiв ЛЪ60173

РОЗглянувши протокол конференцii представникiв громадян за мiсцем проживання вiд
26,09.202I року, Вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону Украihи <Про мiсцеве самоврядування"в
УКРаiЪi>, Ст.9 Закону Украihи кПро органи самоорганiзаrriТ населення), Регламенту,
Jftоботинськоi MicbKoT ради VIII скJIиканнJI, Люботинська MicbKa рада

ВиРIШИЛА:

1. Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацii населення - квартального
KoMiTeTy кКалина> на територii Люботинськоi MicbKoi ради шляхом злиття
кварталiв J\b60,73 в межах: вупиця Горiхова, провулок Горiховий, вулиця
Живописна, вулиця KBiTKoBa, провулок Квiтковий, вулиця Пшенична,
провулок Пшеничний, вулиця Франка (Nчl-А -ЖБК), вулиця Шевченка
(Je 1-ЗI, ЗЗ-, 116-), Байрак, вулиця Курортна, Лiсництво (умовно), вулиця
Одринська, Радгосп <Люботинський>>, I_{ентральна садиба радrоспy
клюботинський>

2. ОrcНОвними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення - квартaulьного
KoMiTery <<Калина> визначити:
- створення умов для участi ясителiв у BIlpimeHHi питань мiсцевого значення в

межах Конституцii i законiв Украiни;,
- ЗаДоВолення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб х<ителiв

шляхом сприяння у наданнi iM вiдповiдних послуг;
- УЧаСТЬ у реа-lliзацii соцiально-економiчного, культурного розвитку

вiдповiлноi територii, iнших мiсцевих програм.
З. Надати органу самоорганiзацii насеJIення"- квартчrльному KoMiTeTy кКа,тина> у

межах територii ik дiяльностi тrовноваження:
- rrредставляти разом з деIIутатами iнтереси жителiв у Люботшлськiй мiськiй

радi та if виконавчих opгaнax;
- СПРияТи додерх(анню ItонстЙтучii та законiв Украiни, реалiзацiТ aKTiB

Президента Украiни та органiв викOнавчоi влади, рiшень ЛюботинськоТ
MicbKoi ради та It виконавчого 0ргану, розпоряджень мiського голови,
рiшень. прийнятих мiсцевим рефереддумом;

- Вносити у встановленому порядку пропозицii до проектiв мiсцевих l]рограм
соцlчlльно -екоЕоп,{1чного i культурного розвитку вiдповiдноТ
адмiнiстративно-територiа,тьноi одиницi та проектiв мiсцевого бюркету;



- оргutнiзовувати участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою,
озеленення та },триманIIJ{ в належному cTaHi сади6, дворiв, вулиць, площ,
паркiв, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих i спортивних
майданчикiв, KiMHaT дитячоi творчостi, клубiв за iнтересами тощо;

- органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi
заходiв щодо охороЕи пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB,
комуЕ€rльних мереж, об'ектiв загального користування iз дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робiт;- здiЙснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у
жилих будинках на територii дiяльностi органу самоорганiзацii населення,
житлово-комунальних послуг;

- надавати допомогу навчаJIьним закладам, зЕжладам та органiзацiям
культури, фiзичноi культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi,
спортивIIо-оздоровчоI та виховноi роботи серед населення, розвитку
хУдожньоi творчостi, фiзичноi культури i спорту; сприяти збереженню
культурноi спадщини, традицiй народноi культури, вtIровадженню в побут
нових обрядiв;

- органiзовувати допомогу громадянам похилого BiKy, iнвалiда:rл, сiм'ям
загиблих воiЪiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, ма"тозабезпеченим та
багатодiтним сiм'ям, а також caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям,
позбавленим батькiвського пiклувапня, вносити пропозицii з цих IIитань до
Люботинськоi MicbKoi рали;- надавdти необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйснеriнi
протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил
пожежноi безпеки, брати уласть у здiЙсненнi громадського контроJIю за
додержанням вимог пожежноi безпеки;

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

- розглядатизвернення |ромадян, вести прийом;
- вести облiк громадян за BiKoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкають у

межах територii дiяльностi органу самоорганiзацii насепення ;

- сприяти депутатам ЛюботинськоТ MicbKoi ради в органiзацii iх зустрiчей з
виборцями, гrрийому громадян i проведеннi iншоi роботи у виборчих
округах;

- iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацii населення,
органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань.

4. Орган сЕll\{оорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT <<Калина>> набувае
власних повIIоважень з дня його легалiзацii в установленому законодавством
порядку.

5. Люботинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацii
НаСелення - квартальниЙ KoMiTeT <Калина> делегованими повноваженнями.

6, Орган самоорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT кКалина> не може фти
позбавлениЙ власних повноважень до пришинення його дiяльностi в
установленому законом порядку.

7. Повноваження квартilльних KoMiTeTiB NsбЬ,73 припиняються з дня легаJliзацii
новоствореного органу самоорганiзацii населення квартального KoMiTeTy
<<Катrина>.

8. Контроль за виконанням цього. рiшення покласти на ,керуючу справами
виконкому,Щi iщКУДЕНКО та постiйну депутатську комiсiю з питань прав
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