
БРОВАРСЬКА іУІІСI>КА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

І Іро !1,t:l~11111}1 ,'l() {fЮ,!IУ на СТRОРСІІ!ІЯ органу 

саЧООРПНІЇ'ШI(ЇI II3СС,:IСIIШI "f)У;LI!IІ/\Оrзий KOi\fiTCT "Будинок 

Х'-' І О по oY,їhBapy ІIс'~аJlС)I,н()сті", 

Розг:rЯНУRL[.!И lаяву ініllіаПІRt!()Ї І'РУІІИ .УIСНІкаНllів міста Бровари "Про 

,--;сгалЇзаJ.[іlO органу со\юоргаJjіlClltії наСС:JСIІIІЯ R місті Бровари - будинкового 

!(о\;іте-:-у ,.Будинок ЛГ~ І О ІЮ БУJ1f)вару I-lСlа:ІСЖllOсті", ксруючись п. J СТ.9 

Закону Укра'IНИ "Про органи самоорганізаIlїI наССJfСНТІЯ", СТ.25 Закону 

У~раїни "Про місиеве СЮlопрялування в УкраїНІ, міська рада 

13 И r І JJ І И jI Л : 

. 1.НаД2ТИ дозвіл на створення ОРІ'ану СЮ1О0рганізанії населення в місті 

l;ровари - "Будинковий КО:\·lітст "Бу:rИIIО/\ H~) І О по бульпару Незалежності". 

2.С'СНОПНИМИ напрамками ;!іЯШ.,fюсті органу са\100рганіlаuії насслення 

Будинковий комітет ,,1;у;tИIJO/\ Нрl о [!() БУЛhвару Незалежності" визначити: 

- СТІ30рення умов для участі жителів у [mрішенні питань місцевого значення в 

:.:є);·:ах !(ОIlстхтуцїІ і законів України; 

- 32,JОIЮ,'IСННЯ соніаЛf)IІИХ. КУЛf;ГУРfJИХ, побутових та інших потреб жителів 

1':;lЯХО\1 СІ1[Ні'Я!!НЯ у Ішланні Ї\І ві;щоніj[flИХ ІІОСЛУГ; 

- ус!асть У рсаліз<щїІ соI!іаJIы�-сконо:vlічного,' культурного розвитку 

r;;'::ПОВIJшо'l' те~')ИТОРЇ!, інrrrих міснсвих програ\{. 

:3 .:ЗючZ'.~аrти територію органу са!\юорганіЗaJtії населення у \fежах будинку 
'уІ) j О по ОУ:ІЬПЗРУ НС3Ct,:IСЖllОсті ;-,Ііста ];роrзари. 

L~.()!)га:-rу С~.\1О0рІ'аJ-jі'~аl [ЇІ' 1J3СС,IIСННЯ У :'vlсжах територїі ЙОГО діЯЛ'ьності 

:.!ожут:, наДClватися ТСікі [IОIЗІюва:жснrrя . 

- ;:;~СДСТ2R;lЯТИ разом] JIеlІутата\fИ інтсреси жителів у відповідній місuевій 

par:i та 'й органах, чіеневих ОРІ'аI!3Х виконаІ3ЧО'! влади; 

- сп~ияти лоде;Jжанню ](ОIlСТИТУІ!їr" та :шконів України, реа.ГІізаuії актів 

nр~~шдента України та ОРIЮlів виконавчої впали, рішень f\.lісцеІ3ИХ рад та їх 

1J:,':-;:OfU:ШЧv.х органів, рmГIОРЯ}l/КС!!f) \liCI,KOJ'O г'о:roви, рішень прийнятих 

.\:іС!..і~ЗИ.\1У. рефеРСІ[ДУ!'.lа\IИ; 

- ;з;-:оеити у I3становлеІIО\1У froря;tКу [IРОПОЗИllії ,'10 проектів .\fісцевих програ:Vl 

ссеїCl.lhJІО-еконо.\-rічного і КУ;ІІ.,ТУРНОГО розвитку вілпопідних 

Z'.;::'\flllіСТ:J3.тивно-територіLl:lІ)НИХ ОДИНИI{Ь та просктів чісuевих бюджетів; 

- OP:-2чіЗОl3увати на до6рові.'lhllИХ засадах учасТІ) насе.1СННЯ у здійсненні 

заход:в IIiO~--:O ОХОРОНИ rrаНКО;IИlllfll)ОГО flриrо)[нього середовищCl, проведення 



робіт з благоустрою, "3 І [ІСІО 1\IСl ОЮ !'v1()ЖУ 11, L' IIН)РlОватнсл ТИ\f1lзсові або 

постійні брига;tИ, RІIКОРИСIОRунатися 1111111 фОР\I!1 ~3;IУЧСНIІЯ JlaСС':ІСННЯ; 

- 'mііісшоваТIІ КОIll РОЛІ, '~3 ~ll(iCl Ю lІаЛ:ІI!<lII!I.'\ I'Р()\13:IЯIІ3\I, ЯКІ IlРО:іІ\ивають у 

Ж!ІТ.ІОВИХ 6У.'(IIIII\(1\ ЩІ геРllТОРIЇ ,'(ЇЮII,/І()l'll ОРI',!!I) ((1ЧООРІ'аllіЗ31tїї населення, 

ЖI1Т.ЮFЮ-КО1\'IУ":l.їl,llll:\ І!ОС'І)І іН ~~I ЯI,IСІІ() IIIЧ)I\,~.[l'II/lЯ У заmаЧСІІИ,\ іl\ИТЛОВИХ 

[)У}IИlfках РС!\IОIІТlIИХ ро6lІ: 

- орпшіЗОl3уваТIf ;ЮI!О\IОГ)' l'r\)\ІСI.'!ЯIl(1\1 ІІ()\І'ЮІ () віку, іНRаліла'\l, сі\I"Яі\'! 

зш'іб:IИХ ноїніп, і\lз:юззБСЗІ!СЧl'IІI!\1 НІ 6:1I'аlо:(і ІІІІІ\! (1\1"51\1, а 1аКО/І\ C<1mothir-.,1 

Il)О!\шдянам, ,'[іЛI \1-( иrОТ3\1 та .tітя \1, ІІ() j\'):lН,ll' IIII \1 1I і 1,:lуваIlIlЯ. RНОСИТИ 

ПРОІЮ"3Иllії З НИХ 1І111аlll, ;[() ОРІ'ЛІЇІ! ,,1Il':[l'IЮІ'() CLІ\ЮНРЯllУRШІI1Я; 

- наланати нсо[)хіЛIІ\' ЛОІІО\ІОІ: 0pl'aHJ\1 1I0iJ\l'il\/I()[ () Ilаl'':IЯЛУ в зд[йсненні 

протипожежних 'jt1ХОЛІП, ОРПlllilовуваПI IJІІН'ІСІІШІ lІаСС;ІСIІIІМЯ правил 

пожс:жно'\ БСЗІIСКI1. брзти :"Т3СП у зліііСIІСlІll1 Il)\)\1~1,'[СhКОГО КОІІТРО]ІІО за 

Jlолсржання",r ВН!\1ОI' ГЮ)КСЖІЮЇ 6С'НІеКII. 

- СІІРИЯТИ ВІДІІОВІ,'(!І() }() ЗПI\ОІ!О,'!3ВСТП<1 ІJР~Ш()()\()Р()ІІНИ"'І ориlIIа\1 У 

забе:mеченні !fИ\!И ОХОРОIIІ! "j!Oi\f3.'lCJ,I(OI'O ІЮР51,'lI\У. 

- РО'~I':!ялати ЗВСРНС!lШІ І'РО\l,1 :\111. нес 111 ттrИI1()\1 IРО\!3J(ЯН: 

- вести об.lік I'РО\IClЛЯІI 1[[ піКО'.I. \!іСІІС\1 роі)о 11-1 ЧІІ 1!ClвчаНJ[}!\-1. які \1ешкаlOТЬ у 

МСЖCl:\ територї! ,'lіЯ:Н,!lості ОГ"З!ІУ c<:P,/()OPI,ll!1 ~~1I[i( !lасслення; 

- сприяти леп)'т[[тз\! 1\'1IСІ[С'!ю'l 1':1,111 в ()pl'~l!Ii'j3Ilil ~у(трічей звиборнами, 

прийому громзлян і ПГОRс;[еНlІі іIlIlЮ'( РООО'!ІІ У ІЮООрЧИХ округах; 

- інформувати 11ЮI\IСІ,15fl! про~[іТ1f,!ІОСТІ) ОрlїШУ са"'lOорганїзацції населення, 

ОРf'31ІІзовувати обf'()В()Г'l'1!!151 II)ЮСІ\тіп ріlllСlІl, '! найваж:ливіших питаю,. 

5,!(ОIIТРО;Н, З,1 ВИКОН:']IІ!lS!\1 :[:1'!ПГП ріllll'IIIІЛ IЮСI"IZ1СТИ ІІа секрстаря ради

СС"'!СНЮК О.В 

Міський ГО:fПR<1 

М,J)ровари 

від 26 липня 2012 року 

Н" 

І ІЗ lатlOЖКО 
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