
                                                                                                              

   
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА  РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

 

РІШЕННЯ 
 
 
 14 червня     2019 року   м. Чернігів                            № 19/VII-145! 
 
 

Про надання дозволу на створення  
органів самоорганізації населення 
 

Розглянувши заяву ініціативної групи жителів про створення вуличного 
комітету, керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” та ст. 9 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, 
районна у місті рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на створення органів самоорганізації населення: 
 

1.1.“Вуличний комітет вулиць Сіверянської, Ватутіна, Фабричної, 
Василенка, Колоскових, Толстого (буд. № 19а, 27а) в м. Чернігові “Сівер”. 

 

1.2. “Вуличний комітет вулиць Тюленіна (буд. №25-46), пров. Тюленіна 
(буд. №7, 9, 16), вул. Тичини (буд. №13-38), вул. Ударної (буд. №4-26), 
вул. Мозирської (буд. №  1-13), пров. Мозирського (буд. №  4-8), вул. Григорія 
Сурабка (буд. № 9а/1, 9а/2)”. 

 

 

2. Визначити основними напрямками діяльності вуличного комітету 
згідно з Законом України “Про органи самоорганізації населення”: 

 

2.1. Створення необхідних умов для участі мешканців у вирішенні питань 
місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

 

2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 
мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. 

 

2.3. Участь у реалізації соціально-економічних, культурних програм 
розвитку відповідної території. 

 

3. Визначити основними повноваженнями діяльності вуличного комітету 
згідно з Законом України “Про органи самоорганізації населення”: 

 

 



3.1. Сприяння додержанню Конституції та законів України, виконанню 
актів Президента України, органів виконавчої влади, рішень Чернігівської 
міської, Новозаводської районної у м. Чернігові рад, їх виконавчих комітетів, 
розпоряджень міського голови, голови районної у місті ради. 

 

3.2. Організацію та проведення робіт з благоустрою, озеленення та утри-
мання в належному  стані територій мікрорайону. 

 

3.3. Організацію допомоги громадянам похилого віку,  інвалідам,  сім’ям 
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та 
багатодітним сім’ям, самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування,  внесення пропозицій з цих питань до 
органів місцевого самоврядування. 

 

3.4. Надання допомоги органам пожежного нагляду в здійсненні проти-
пожежних заходів,  контроль за додержанням вимог пожежної безпеки. 

 

3.5. Сприяння відповідно до законодавства правоохоронним органам у 
забезпеченні ними охорони громадського порядку. 

 

3.6. Сприяння проведенню зустрічей депутатів з виборцями за місцем 
проживання. 

 

3.7. Інформування  громадян про діяльність органу самоорганізації 
населення. 

 

3.8. Здійснення інших повноважень,  передбачених даним  Законом. 
 

4. Доручити ініціативній групі організувати проведення зборів  по 
обранню вуличного комітету з подальшою легалізацією, затвердженню 
Положення про орган самоорганізації населення. Збори провести за участю  
представника  районної у місті ради. 

 

5. Організаційному відділу районної у місті ради (Башинський Д.А.), 
постійно надавати організаційну та правову допомогу представникам 
створеного  вуличного комітету. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної у місті  ради Велігорського В.Ф. 

 
 

Голова районної у місті ради                                   Т. КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рішення підготував: 
 
Завідувач організаційного відділу  
районної у  місті  ради                                                                  Д. БАШИНСЬКИЙ 
 
 
Погоджено: 
  
Заступник голови районної у місті ради  

В. ВЕЛІГОРСЬКИЙ 
 
Голова постійної комісії з питань 
законності, запобігання корупції, 
регламенту, депутатської діяльності                                     Ю. СОКОЛОВ 
  
Головний спеціаліст загального відділу  
районної у місті ради                                                                С. ГЛАГОЛЕВА 
 
Заступник завідувача відділу 
кадрової та юридичної роботи  
районної у місті ради                                                                 М. КОЛМАКОВА 
 

ВК 9 28.05.2019 

 


