
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ

ХЧ СЕСIЯ ЧIII СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вИ 28 вересня 2021р.
м. Люботин лъ 787

Про падання дозволу на створення
органу самоорганiзацii населення -
квартаJIьного KoMiTeTy <dIрогресивний>>
шляхом злитТя кварталiв ЛЬ54,70.

Розглянувши протокол конференцii представникiв громадян за мiсцем проживання вiд 11

вересшI 202l року, вiдповiдно ст.14, ст.25 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуваннJI)в
YKpaiHi>, ст.9 Закону Украiни кПро органи самоорганiзацiТ населення), Регламенту
ЛюботинськоТ MicbKoi ради VIII скJIиканIuI, Люботинська MicbKa рада

l.

ВиРIШИЛА:

Надати дозвiл на створен}ш органу самоорганiзацii населеннrI - квартzrльного KoMiTeTy
кПрогресивний>> на тери:горiТ JIrоботинськоТ MicbKoT ради шляхом злиття кварталiв
No54,70 в межах: вулиця Громова, провулок Громова, вулиtц.Щеповська (ЛЪ 151-157),
в'iЪд Текстильникiв, провулок Тульський, в'iЪд Шмiдта, вулиця Шмiдта (Ns 1-79, 2-),
провулок LIIмiдта, вулиця Вiйськова, в'iЪд Вiйськовий, провулок Вiйськовий, в'iЪд
Грибосдова, вулиця Грибосдова, провулок Санiтарний, провулок Сормовський.
Основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацiТ населеннlI - квартчIльного
KoMiTery <Прогресивний>> визначити:
- створеннJI )rMoB для yracTi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межах

КбнстиryцiТ i законiв УкраiЪи;
-ir задоволення соцiальних, культурних, побрових та iнших потреб жителiв шляхом

сприяннJI у наданнi Тм вiдповiдних посл}т;
- )л{асть у реалiзацiт соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiднот

територii, iнших мiсцевих програм.
Надати органу самоорганiзацiТ населеннlI - квартальному KoMiTery <Прогресивний> у
межах територiТ ix дiяльностi повноваження:
- представляти разом з депутатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй

ii виконавчих органах;
- сприяти додержанню Конституцii та законiв УкраiЪи, реалiзацii aKTiB Президента

УкраiЪи та органiв виконавчоТ влади, рiшень Люботинськоi MicbKoT ради та ii
виконавчого органу, розпоряджень мiського голови, рiшень, прийнятих мiсцевим
референдумом;

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

- органiзов)iвати )часть населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведеннlI робiт з благоустрою,
озеленення та уtримання в нrlJIежному cTaHi сади6, дворiв, вулиць, площ, паркiв,
кJIадовищ, братських могил, обладнання дитячих i спортивних майданчикiв,
KiMHaT дитячоТ творчостi, клубiв за iнтересами тощо;
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- ОРганiзовувати на добровiльних засадах r{асть населення у здiйсненнi заходiв
щодо охорони пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB, ком)aнапьних
Мереж, об'ектiв загального користуванIш iз дотриманням встановленого
законодавством порядку проведеннrI таких робiт;- здiЙснювати контроль за якiстю надаваних громадянам, якi проживають у жилих
будинках на територii дiяльностi органу самоорганiзацiТ населення, житлово-
комунzшьних послуг;

- надавати допомогу навчЕUIьним закJIадам, закJIадам та органiзацiям культури,
фiзичноТ культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоТ, спортивно-
оздоровчоi та виховноi роботи серед населення, розвитку художньоi творчостi,
фiзичноТ культури i спорту; сприяти збереженню культурноi спадщини, традицiй
народноТ культури, впровадженню в побут нових обрядiв;

- органiзовувати допомогу громадянам похилого BiKy, iнва.пiдам, сiм'ям загиблих
воiЪiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним
сiм'ям, а також caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим
батькiвського пiклуваннll, вносити пропозицii з цих питань до Люботинськоi
MicbKoT ради;- надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi
протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежноi
безпеки, брати rrасть у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог
пожежноi безпеки;

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

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

тepитсipiТдiяльнocтiopГaнyсaмoopгaнiзaцiiнaсeлення;>
- сприJIти деtý/татам Люботинськоi MicbKoi ради в органiзацiТ ix зустрiчей з

виборцями, прийому громадян i проведеннi iншоТ роботи у виборчих округах;
- iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiТ населення,

органiзовувати обговорення просктiв Його рiшень з найважливiших питань.
Орган самоорганiзацiТ населеннlI - квартzrльний KoMiTeT <<Прогресивний>> набувас
власних повновtDкень з днrI його легалiзацii в установленому законодавством порядку.
Люботинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацii населення -
квартzrльни й ком iTeT <<Прогресивний> делегованим и повновrDкення м и.
Орган самоорганiзацiТ населення - квартчшьний KoMiTeT <Прогресивний> не може бути
позбавлениЙ власних повновzDкень до припиненFuI його дiяльностi в установленому
законом порядку.
Повноваження квартilльних KoMiTeTiB Ns54,70 припишIються з дня легалiзацiТ
новоствореного органу самоорганiзацiТ населення квартчlJIьного KoMiTery
<Прогресивний>.

t(онтроль за виконаннjIм цього рiшення покJIасти на
виконкому Лiдiю КУДЕНКО та постiйну комiсiю з питань прав

кер}точу справами
людини, законностi,

i етики.

Леонiд ЛАЗУРЕнкоМiський
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