
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ

XVI СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вИ 2бжовтня 202lp.
м.Люботин лъ 888

Про надання дозволу на створецня
органу самоорганiзацii населеЕня
квартального KoMiTeTy (< Успiшний>>
шляхом злиття кварталiв ЛЬ15,17а.

розглянувши протокол конференцii представникiв громадян за мiсцем проживання
вiд t4102021 РокУ, вiдповiдно ст.14, , ст,25 Закону УкраiЪи пПрЬ мiсцеве
самоврядУваннЯ в YKpaiHi>, ст.9 ЗаконУ УкраiнИ <ПрО органИ сttмоорганiзацii
населення>>, Регламенту Люботинськоi MicbKoi ради VIII скликанIUI, Люботинська
MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1.надати дозвiл на створення оргiшу счlп4оорганiзацii населення - квартального
KoMiTeTy < Успiшний> на територii Люботинськоi MicbKoi ради шJUIхом зJIиття
кварталiВ Ns15,17a в межах: тупик 2-й Транспортний, тупик 3-й Транспортний,
ВУЛИЦЯ ,ЩеМ'ЯНiВСЬКа, В'iЪД Зимовий, провулок Зимовий, вулиця Рокосовського,
вулицЯ Тiмiрязева, вулицЯ ТранспорТна (парна сторона), вулиця Дбдулова (N9 1-31,2-
20), вулиця.Щачна, вулиця Локомотивна, вулиця Яблунева.
2.основнИми напрямами дiяльностi органу самоорганiзацiТ населеннrI - квартчIльного
KoMiTeTy кУспiшний> визначити:
- стВорення умов дJUI участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в
межах Конституцii i законiв УкраiЪи;
- заДоволеннЯ соцiальних, культурних, побутових га iнших потреб жителiв
шJUжом сприяння у наданнi iM вiдповiдних послуг;

участЬ у реа;riзаЦiТ соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiдноi
теритOрii, iнших мiсцевих програп4.
3.Надати оРганУ сЕIмоорганiзацii населення - KBapTilJIbHoMy KoMiTeTy << Успiшний> у
межiж територii iх дiяльностi повноважоння: :- представJUIти piвoм з лепутатаN,Iи iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй']'
радi та iT виконавчих органах;
- сприяти додержанню Конституцiт та законiв Украiни; реалiзацii akTiB
Президента Украiни та органiв виконавчоi влади, рiшень ЛюботинськоТ MicbKoi ради
та iT виконавчого органу, розrrоряджень мiського голови, рiшень, прийнятих мiсцЁвим
реФерендумом;_ вносити у встаltовлёному порядку пропозицii до просктiв мiсцевих прогрtлм
СОЦiа-ШЬlТО-еКОНОМiЧНОго i культlрного розвитку вiдгrЬвiдноi адмiнiсrр*""rrо-
територiальноТ одиницi та проектiв мiсцевого бюджеТу;
- органiзовувати участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою, озеленення



та уцримання в належному cTaнi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ,
братських могил, обладнання дитяtIих i Спортивних майданчикiв, KiMHaT дитячоТ
творчtlстi, клубiв за iнтересалли тощо;
- органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв
щодо охорони пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB, комунzrльних мереж,
об'ектiв загаJIьного користування iз дотримаЕням встаIIовJIеIIого законодавством
порядку проведення таких робiт;
- здiйснювати контроль за якiстю надаваних громадянаN4, якi проживають у
жилих будинках на територii дiяльностi органу сztI\4ооргаЕiзацii населення, житлово-
комунальних IIосл}т;
- надавати допомоry навчальЕим закладам, закладам та органiзацiям культури,
фiзи.пlоi культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоi, спортивно-оздоровчоi
та виховноi роботи серод населення, розвитку художньоТ творчостi, фiзичноТ культури
i спорту; сIrрияти збереженню культурноi спадщини, традицiй народноi культури,
впровадженню в побуг нових обрядiв;
- органiзовувати допомогу громадянам похилого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям загиблих
BoiHiB, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям,
а також caпroTHiM громадянtlм, дiтям-сиротчtм та дiтяrл, позбавленим батькiвського
пiклування, вносити пропозицii з цих питань до Люботинськоi MicbKoi ради;
- надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагJIяду в здiйсненнi
протипожежних заходiв, органiзоврати вивчення населенням правил пожежноi
безпеки, брати ylacтb у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог
пожежноТ безпеки;
- сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органаN{ у забезпеченнi
ними охорони громадського порядку;

розгJuIдати звернення громадян, вести прийом;
- вести облiк громадян за BiKoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкzIють у
межilх територiТ дiяльностi органу сzlNlоорганiзацii населення ;

- сгlрияти депуtатал Люботинськоi MicbKoT ради в органiзацii ik зустрiчей з
виборцями, прийому громадян i проведеннi iншоi роботи у виборчих округах;
- i"формувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацii населення,
органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших IIитчtнь.
4. Орган саI\4оорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT <<Успiшний>> набувае
власних повновФкень з дня його лега_пiзацii в установленому законодавством порядку.
5. Люботинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацii

населення - квартальний KoMiTeT <<Успiшний>> делегованими fIовноваженнями.
б. Орган самоорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT <Успiшний> не може
бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в
установленому законом порядку.
7. ПовновчDкення квартальних KoMiTeTiB Jtlb15, l7a rлриrмняються з дня легалiзацii
новоствореного оргаЕу самоорганiзацii населоння квартального KoMiTeTy
кУспiшний>.
8. Контроль за виконЕlнням цього рiшення покJIасти на керуючу справа]\{и виконкому
Лiдiю КУДЕНКО та постiйну деtryтатську комiсiю з питань прав людини, законностii
регламенту, ,, депутатсько1 дlяльност1 1 етики.
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