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ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ

XV СЕСIЯ VIII СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вiд 28 вересня 202| р.
м. Люботин

Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацii населення -
квартаJIьного KoMiTery <iКняжий>>
шляхом злиТтя кварталiв ЛЪl0r12,13

Розглянувши протокол конференцiТ представникiв громадян за мiсцем проживання вiд 18
ВеРеСНJI 2021 рокУ, вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону !краiни кПро мiсцеве самоврядуваннд в
УкраiЪi>, ст.9 Закону Украiни кПро органи самоорганiзацiТ населення), Регламенту
ЛюботинськоТ MicbKoi ради VIII скJIиканIшI, Люботинська MicbKa рада

ВиРIШИЛА:

1. Надати дозвiл на створення органу самоорганiзацiТ населення * квартчrльного KoMiTeTy
кКняжий> на територiТ Jftоботинськоi MicbKoT ради шляхом злиття кварталiв
Ns10,12,13 в межах: вулиця Княжа (Ns 1-6з, 2-70), площа Княжа, провулок
КоцюбинсЬкого, вулИця ХижноГо, вулицЯ Круга, провулоК Крlтий, вулиця Садова,
провулок Городнiй, вулиця Городня, в'i'зд Княжий, провулок Княжий, провулок
житнiй, провулок Колодяжний, вулиця Нове Житгя, провулок Нове Жиr"r,я, провулок
Спортивний.

2, ОСНОВними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацii населення - квартz}льного
KoMiTery <<Княжий>> визначити:
- cTBoPeHIilI }МОВ для 1частi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межах

КонституцiТ i законiв УкраiЪи;
* ЗОДОВОЛеННЯ СОцiальних, культурних, побугових та iнших потреб жителiв шляхом, сприяння у наданнi Тм вiдповiдних послуг;
- rIаСТЬ у реалiзацiТ соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiдноi

територiТ, iнших мiсцевих програм.
З. Надати органу самоорганiзацiТ населеннJI - квартальному

територiТ ix дiяльностi повноваження:
- представляти разом з депугатами iнтереси жителiв у.

ii виконавчих органах;
- сприJ{ти додержанню Конституцii та закрнiв Украiни, реалiзацiТ aKTiB Президента

УкраiнИ та органiВ виконавчоi влаци, рiшенЬ ЛюботинськоТ MicbKoi ради та ii
ВИКОНавчого органу, розпоряджень мiського голови, рiшень, прийнятих мiсцевим
референдумом;

- вносити у встановленому порядку пропозицiт до проектiв мiсцевцх програм
СОЦiаЛЬНО-екОномiчного i культурного розвитку вiдповiдноТ адмiнiстративно-
територiальноТ одиницi та проектiв мiсцевого бюджету;

- органiзовувати 1пrасть населення у здiйсненнi заходiв. щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою,
озелененнЯ та утримаНня в н€LпеЖному cTaHi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв,
кJIадовищ, братськиХ могил, обладнаннЯ дитячиХ i лспортивних майданчикiв,
KiMHaT дитячоТ творчостi, клубiв за iнтересами тощо;
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KoMiTeTy <<Княжий>> у межах

Люботинськiй мiськiй puoi,u


