
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ

ХЧI СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшЕння

вiд 26 жовтня 202l р.
м.Люботин
Про надання дозволу на створення
органу самоорганiзацii населення -
квартального KoMiTeTy <<Вiльний>>
шляхом злиття кварталiв ЛЪ37,39,40,41

ль 890

розглянрши протокол конференцii представникiв громадян за мiсцем проживаннявiд 14.I0.202l РокУ, вiдповiдно cT.l4, ст.25 Закону Украiни оПрЪ мiсцеве
самоврядУваIIнЯ В УкраiЪi>, ст.9 Закону Украiни кПро органи саI\4оорганiзацii
населеннЯ>>, РеглаlЛенry Люботинськоi MicbKoi- ради VII] скликанЕя, Люботинська
MicbKa рада

ВИРIШИЛА:
1.Надати дозвiл Еа створення органу саN{оорганiзацii населеншI - квартального
KoMiTeTY кВiльний> на територii Люботинськоi MicbKoi ради шJUIхом злиття кварталiв
J\ъ37,39,40,41 В межах: вулиця Валерiя Лобановського, провудок Валерiя
Лобановського, вулиця Неждановоi, вулиця Вiльна (J\ъ 1-11.,2-22,' в'i;зд Донец"п"й,вулиця Клубна, в'iзд Клубний, провулок Кузнечний , в'iзд Лебединський, в'iЪд
охтирський, в'iзд Таlлбовський, провулок Тамбовський, в'iъд Тичини, вупиця
Челюскiна (}lb I-2|), в'iЪд Шевченка, , вулиця Шевченка (J\b 48-88), ,po"ynon
Шевченка, вулиця Вiльна (J\ъ l1-A-, 24-А-), в'iзд Вiльний, провулок Вiльний, провулок
ГребельнИй, вулицЯ Чеrпоскiна (J\ъ 23-29), в'iЪд Рiздвяний, вулиця Рiздвяна, провулок
Рiздвяний.
2.основними напрямами дiяльностi оргаrrу самоорганiзацii наседеншI - квартальЕого
KoMiTeTy кВiльний> визначити:

- створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в
межах Конституцii i законiв Украiни;

- задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв
шJUIхом сприяншI у наданнi iM вiдповiдпих послуг;- участь У реалiзацii соцiально-економiчного, культурного розвитку, вiдповiдноi територiТ, iнших мiсцевих програN{.

3.Надати органУ самоорганiзацii населення - кварталЬномУ KoMiTeTY кВiльний>) У lмежах територii ik дiяльностi повноваженнlI:
- представляти рi}зом з депутатами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй, радi та ii викон€tвчих органах;
- сприятИ додержанню Конституцii та законiв УкраiЪи, реа;liзацii aKTiB

ПрезиденТа Украiни та органiв виконавчоi влади, рiшенi Люботинськоi
MicbKoT ради та ,ii виконазчого органу, розпор"джЬ"" мiського голови,
рiшень, прийнятих мiсцевим референдумом;- вносити у встановленому порядку пропозицii до проектiв мiсцевих програм
соцiа_rrьно-економiчного i культурного розRитку вiдпЬвiдноТ
адмiнiстративно-територiальноi одиницi та проектiв мiсцевого бюджеry;



- орг€lнiзовувати у{асть населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони
навколишнього природ{ого середовища, проведення робiт з благоустрою,

- озеленення та уtримання в HaJIeжHoMy cTaHi садиб, дворiв, вулиць, площ,
паркiв, кладовищ, бlrатських могил, обладнання дитячих i спортивних

. майданчикiв, KiMHaT дитячоi творчостi, клубiв за iнтересами тощо;
- органiзовувати на добровiльних засадах у{асть населення у здiйсненнi

заходiв щодо охорони пам'яток icTopii та культури, шляхiв, TpoTyapiB,
комуIIzlльних мереж, об'сктiв загального користування iз дотриманням
встzIновленого законодавством порядку проведення таких робiт;
здiйснювати контроль за якiстю надаRаних громадяЕам, якi проживають у
жилих будинках на територii дiяльностi органу самоорганiзацii населення,
житлово-комун€rпьних послуг;

- надавати допомогу навчаJIьним закладам, закладам та органiзацiям
культури, фiзичноi культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньоТ,
спортивно-оздоровчоi та виховноТ роботи серед населення, розвитку
художньоТ творчостi, фiзи.плоi культури i спорту; сприяти збереженню
культурноi спадщини, традицiй народноi культури, впровадженню в побут
нових обрядiв;
органiзовувати допомогу громадянаN{ похилого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям
загиблих BoTHiB, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та
багатодiтним сiм'ям, а також caiMoTHiM громадянам, дiтям-сиротаN{ та дiтям,
позбавленим батькiвського пiклрання, вносити пропозицii з цих пит€tнь до
Люботиноькоi MicbKoi ради;- надавати необхiдну допомогу оргаЕам пожежного нагляду в здiйсненнi
протипожежних заходiв, органiзовувати вивчеЕня населенням правил
пожежноI безпеки, брати ylacтb у здiйсненнi громадського контроJIю за
додержанням вимог пожежноi безпеки;

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

- розгJuIдати звернення громадян, вести прийом;
- вести облiк громадян за BiKoM, мiсцем роботи чи IIавчаIIня, якi мешкають у

межах територii дiяльностi органу сilплоорганiзацii населення ;

- сприяти депутатам Люботинськоi MicbKoi ради в органiзацii ix зустрiчей з
виборцями, прийому 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 саN{оорганiзацii населення - кварт€rльний KoMiTeT <Вiльний> набувае власних
повноважень з дня його легалiзацii в устilновлен9му законодавством порядку.
5. Люботинська MicbKa рада може додатково надiляти оргi}н самоорганiзацu населення
- квартiLпьний KoMiTeT <<Вiльний > делегованими повновtDкеннями.
6. Орган саN{оорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT <кВiльний> не може бути
позбавлениЙ впасних повноважень до припинення його дiяльностi в установленому
законом порядку.
7. Повноваження квартzlльних KoMiTeTiB J\Ъ37,З9,40,41 припиняються з дня легалiзацii
новоствореного оргЕlну сапdоорганiзацii населення - кварт€}льного KoMiTeTy кВiльний>.
8. Контроль за виконанням цъого рiшення покласти на Ёрlточу справами
виконкому 4ИffiffiЦНКО та постiйну депугатську комiсiю з питtlнь шрав
людини, 

. ;Ф$r-*"*{фrаменту, чi.ц""зщсачврядування, депутатськоi
дrяльностl {l ýrftки. \',,,_V---: -сr тF Тý l^l l

мiський голова Леонiд ЛАЗУРЕНКО
с [[аt{алъник вiддiлУ

cHiKoBaао,м
HocTi Ilади


