
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
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ХЧII СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ

рIшвння
вИ 30листопада 202lp.
м.Люботин ЛЪ 970

Про надання дозвоJry на створення
органу самоорганiзацii населення
квартального KoMiTery <<СтаролюбЬтинський>>
шляхом злиття кварталiв ЛЬlr3

Розглянрши протокол конференцii представникiв громадян за мiсцем проживання
вiд 30.10.2021 року, вiдповiдно ст.|4, ст.25 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>, ст.9 Закону УкраiЪи кПро органи са}лоорганiзацii
населення>>, Регламенry Люботинськоi мiськоi ради VIII скJIиканIш, Люботинська
MicbKa рада

ВиРIШИЛА:
1. Надати дозвiл на створення органу с€lмоорганiзацiТ населення - квартального

KoMiTeTy <Старолюботинський> на територiТ Люботинськоi MiobKoT ради
шляхом злитгя кварталiв Ns1,3 в межах: в'iЪд Горького, вулиця Горького,
IIровулок Горького, вулиця Учнiвська, провулок Учнiвський, вулиця
Козацька,в'iЪд Магiстральний, вулиця Магiстральна, провулок Артельний,
в'iЪд Кобзаря, вулиця IBaHa Бага_пiя, провулок IBaHa Багалiя, вулиця
Маяковоького, провулок Маяковського, в'iЪд Василя Стуса, вулиця Василя
Стуса, rrровулок Василя Стуса, провулок Андрiя Глущенка, в'iЪд Павлова,
вулиця Павлова, вулиця Пiвденна, в'iзд Пiвденний, провулок Пiвденний,
вуциця Полтавський Шлях (N9 46-, 45- ), в'iЪд Свободний, в'iЪд Тюленiна,
провулок Щiлиногралський, вулиця Гетьманська, вОiзд Гетьманський,провулок

'- Гетьманський.
2.Основними напрямами дiяльностi органу самоорганiзацii населення -

квартЕIльного KoMiTeTy <Старолюботинський>> визначити:
- створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в

межах КонституцiТ i законiв Украiни;
- задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв

шляхом сприяння у наданнi iM вiдповiдних послуг;
- участь у реалiзачiТ соцiа-пьно-едономiчного, культурного розвитку

вiдповiдноi територii, iнших мiсцевих lrрограм.
3. Надати органу самоорганiзацii населення - квартальному KoMiTeTy

кСтаролюботинський> у межах територiТ ix дiяльностi повноваження:
- представляти рz}зом з депутётами iнтереси жителiв у Люботинськiй мiськiй

радi таii.викоцlgчI4} "Qрганах;, . ,. .- сприяти додержанню Конституцii та законiв УкраТни, реалiзаuii aKTiB

Президента УкраТни та органiв виконавчоi влади, рiшень Люботицськоi
мiськоi ради та iJ виконавчого органу, розпоряджень мiського голови,

рiшень, прийнятих мiсцевим референдумом;
- вносити у встановленому порядку пропозицii до просктiв мiсцевих програм

соцiально-економiчного i культурного розвитку вiдповiдноi
адмiнiстративно-територiальноi одиницi та проектiв мiсцевого бюджеry;
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навколишнього rrриродного середовища, проведення робiт з благоустрою,"
озеленення та угримання в належному cTaHi садиб, 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 злiйсненнi
заходiв щодо охорони паtr{'яток icTopiT та культури, шляхiв, TpoTyapiB,
комунальних 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 самоорганiзацiТ населення,
житлово-ком}цiIльних послуг;
надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органiзачiям
культури, фiзичноТ культури i спорту у tlроведеннi культурно-освiтньоi,
спортивно-оздоровчоi та виховноi роботи серед населення, розвитку
художньоТ творчостi, фiзичноi культури i спорту; сприяти збереженню
культурнQil спадщини, традицiй народноi культури, впровадженню в побlт
нових оорядlв;
органiзовувати доrrомогу. громадянам похилого BiKy, iнвалiдам, сiм'ям
загиблих воiЪiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та
багатодiтним сiм'ям, а також caMoTHiM громадянам, дiтям-сиротам та дiтям,
позбавленим батькiвського пiклlъання, вносити пропозицii з цих питань до
Люботинськоi MicbKoi ради;
надавати необхiдну допомогу органам rrожежного нагляду в здiйсненнi
гIротиtIожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням цравил
пожежноТ безпеки, брати у{асть у злiйсненнi громадського контролю за

додержанням вимог пожежноi безпеки;
сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченнi ними охорони громадського порядку;

розгJu{дати звернення громадян, вести прийом;
вести облiк громадян за BiKoM, мiсцем роботи чи навчання, якi мешкають у
межах територii дiяльностi органу саN,{оорганiзацii населення ;

сприяти депугатам Люботинськоi MicbKoi ради в органiзацiТ ix зустрiчей з

виборцями, прийому громадян i провеленнi iншоi роботи у виборчих
округах;

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

Орган самоорганiзацii населення - квартальний KoMiTeT кСтаролюботинський>
набувае власних повноважень з дня його лега_пiзацiТ в установленому
законодавством порядку.

5. Люботинська MicbKa рада може додатково надiляти орган самоорганiзацii
населення кварта_ltьний KoMiTeT кСтаролюботинський> делегованими
tIовноваженнями.
Орган самоорганiзацii населення - квартЕIльний KoMiTeT <Старолюботинський>
не може бути позбавлений власних повноважень до rrриrrинення його
дiяльностi в установлеIIому законом порядку.
Повноваження квартальних комiтетiЁ Jфl,З припиняються з дня легалiзацiТ
новоствореного органу са]\{оорганiзацiТ населення - квартального KoMiTeTy
<Старолюботинський>.
Контроль за виконанням цього рiшення покласти .на керуючу справами
виконкому Лiдiю КУДЕНКО та постiйну депутатську комiсiю з питань прав
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