УКРАЇНА

Першотравнева районна у місті Чернівці рада
Чернівецької області
ХХІ сесія VІ скликання
ІІ пленарне засідання

РІШЕННЯ
23.12.2013 № 128

м.Чернівці

Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення
Керуючись статтею 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст.7, 8, 9 і 14 Закону України «Про органи самоорганізації
населення», районна у місті рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на створення будинкового комітету в будинку № 6 по
вулиці Московської Олімпіади.
2. Визначити назву органу самоорганізації населення:
- „Будинковий комітет будинку № 6 на вулиці Московської Олімпіади”.
3. Наділити будинковий комітет власними повноваженнями із наступних
напрямків діяльності:
- представляти разом з депутатами ради інтереси жителів будинку в
районній у місті раді та її виконавчих органах;
- сприяти додержанню Конституції, законів України, інших нормативних
актів та їх реалізації;
- організовувати на добровільних засадах участь мешканців будинку у
здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,
проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані
будинку, створювати з цією метою тимчасові або постійні бригади,
використовувати інші форми залучення населення;
- організовувати на добровільних засадах участь мешканців будинку у
здійсненні заходів з ліквідації стихійного лиха, з будівництва та ремонту
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комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
- здійснювати контроль за якістю надання мешканцям даного будинку
житлово-комунальних послуг та якістю проведення ремонтних робіт;
- організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям
загиблих військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям,
самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого
самоврядування;
- брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням
пожежної безпеки, надавати допомогу органам пожежного нагляду у здійсненні
протипожежних заходів;
- сприяти правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони
громадського порядку;
- розглядати звернення мешканців будинку, вести прийом громадян;
- вести облік громадян, які мешкають в даному будинку;
- сприяти депутатам всіх рівнів в організації зустрічей з виборцями,
прийому громадян та проведені іншої роботи в округах;
- інформувати мешканців про роботу комітету, організовувати
обговорення проектів його рішень з найважливіших питань;
- надавати підприємствам комунального господарства допомогу у
здійсненні заходів, що направлені на зниження витрат та економію
енергоносіїв, проводити роботу щодо оснащення квартир мешканців приладами
обліку енергоносіїв та контролювати своєчасність оплати за отримані житловокомунальні послуги.
4. Територія дії будинкового комітету – будинок № 6 на вулиці
Московської Олімпіади у м. Чернівці.
5. Відділу організаційно-кадрової роботи (Крупко С.І.) довести у
встановленому порядку дане рішення до мешканців будинку № 6 на вулиці
Московської Олімпіади.
6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-порталі районної у місті ради.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань роботи з молоддю, громадськими організаціями та об’єднаннями.

Голова ради

В.Мельничук

