
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про HВД8ННJI дозволу на створеlDlJl органу 
самоорганізації населеlDlJl "Квартальний комітет 

"ПекарНJI - 1" 

РозгJIJIНYВІПИ заяву ініціативної групи мешканців міста Бровари "Про 
легалізацію органу самоорганізації населеННJI в мicri Бровари - квартального 
KOмirety "ПекарНJI - І", керуючись п. 1 ст. 9 Закону Украіни "Про органи 
самоорганізації населеННJI", СТ. 2S Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядувaННJI в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на створеlDlJl органу самоорганізації населеlDlJl в місті 
Бровари - "Квартальний комітет ''ПекарНJI - 1". 
2. Основними нanp.имками діильноcri квартального комітету визначити: 
1) cтвopeННJI умов ДJDI учаcri жителів у вирimенв:і питань місцевого значеННJI 
в межах Конституції і законів Украіни; 
~) задоволеВНJI соціальних, культурних, побyrових та іНlllИХ потреб жителів 
ПDIJIXом спрИJПIНJI У нвданві їм відповідних послуг; 
3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 
відповідної території, інших місцевих програм. 
3. Визначити територію органу самоорганізації населеННJI у межах вул. 
~Aвдpeєвa N!!N!! 1-28, вул. Чапаєва N!!N!!. 1-16, вул. Стельмаха, вул . 

. Леваневського, вул. Богунського, вул. Таращанської, вул. ІІластунської, вул . 
. . Київської N!!N!! 2-80 (парні номери) . 
. 4 .. Органу самоорганізації населеННJI у межах території його діильноcri під 

. 'час його yrвopeВНJI можуть надаватися такі повноважеННJI: 
'1) організовувати на добровільних засадах участь населеННJI у здійсненні 

,·:заходів щодо охорони навКОЛИlllВЬОГО природного середовища, проведеННJI 

...... : робіт' з благоустрою, озеленеННJI та утрим8ННJI в належному ставі садиб, 

.. ~;ДIi~p1В, вулиць, площ, парків, ~адо~ищ, братських могил, обладнанві 
~y ~ і спортивних маіданчиюв, юмнат дитячої творчості, клубів за .. , .. 
·:.:lнТересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або поcriйнi 
~":: І '.' використовуватися інші форми залучеННJI населеИНJI; 
:' . . на добровільних засадах участь населеННJI у здійсненні , . ... .. -.. . .. 
~~3i~OlдiВ:. щодо охорони пам .пок lСТОрП та культури, JDКВ1Дaцt1 наCJПДКIВ 

~~~~~.] ["~ лиха, будівництві і ремонті riшяxiв, тpcfryapiВ~ 'КОМУНВЩ-НИХ 
1і~[еDlеЖ,; '. об'єктів загального корИcтyD8ННJI із дотримaННJIМ встановленого 
І!Р~Q~ОД;ІВQ" rвCJIM порядку проведеННJI таких робіт;:мт ••• pcыtllpylf8p,,,,82005p. 31J1t1. 1*155-2000 
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3) організовувати допомогу IpOMaдJlНaм похилого віку, інвалідам, сім'им 
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та 
багатодітним сім'ям, а також самотнім IpOMaдJlНaм, дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до . . 
оргашв МІсцевого самоврядування; 

4) спрИJIТИ відповідно до законодавства правоохороlПlИМ органам у 
забезпеченні ними охорони Іромадського порJlДК}'; 
s) спрИJIТИ депyraтам міської ради в організації іх зустрічей звиборцими, 
прийому rpомадин і проведенні іншої роботи; 
6) інформувати громадив про дUmьнїcть органу самоорганізації населеННJI, 
організовувати обговореlDlJl проекriв його рішень з найважливіших питань. 

Міська рада може додатково нaдiтrrи частиною своіх повноважень 
орган самоорганізації населеННJI з одночасною передачею йому додаткових 
кошriв, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних ДJIJI '.. .... .. 
ЗД1ИснеlDlJl цих повноважень, ЗД1Иснювати контроль за ІХ виконaннJIМ. 

s. Контроль за виконaннJIМ даного рішеННJI ПОЮІасти на секретаря ради -
Горбаnoк Л.В. 

Міський гол 
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В.О. Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Завідуюча юридичним 
відцілО1\f 

Завідуюча загальним 
відцілО1\f 

/ 

r ./ 
c;;l Лавер І.Г. 

.JL~S:::::::...:.~~_ ГиаnOkн'L 
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