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Р І Ш Е Н Н Я 
 

08 квітня 2021 року 

 

Про надання дозволу на створення 
органів самоорганізації населення 

  

      Розглянувши заяви ініціативних груп мешканців Лубенської територіальної 

громади  про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення, 

керуючись ст.9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст. 

25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
  

 

міська  рада   в и р і ш и л а: 

 

1. Надати дозвіл на створення органів самоорганізації населення: 

- сільського комітету села Олександрівка; 

- сільського комітету села Михнівці; 

- сільського комітету села П՚ятигірці; 

- сільського комітету села В՚язівок; 

- сільського комітету села Терни; 

- сільського комітету сел Мацківці, Мацкова Лучка; 

- сільського комітету села Калайдинці 

 2. Основними напрямками діяльності органів самоорганізації населення 

визначити: 

2.1. Створення умов для участі жителів сіл у вирішенні питань місцевого 

значення в межах Конституції і законів України; 
2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів 

шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 
2.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 

відповідної території, інших місцевих програм. 
3. Діяльність вищевказаних органів самоорганізації населення 

розповсюджується на територію відповідних сіл.  

4. Органам самоорганізації населення у межах території їх діяльності 

надаються такі повноваження : 



4.1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів у Лубенській міській 

раді Лубенського району Полтавської області  та її органах; 
4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів 

Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її 

виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих 

місцевими референдумами; 
4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проєктів місцевих 

програм соціально-економічного і культурного розвитку громади та проєктів 

місцевого бюджету; 
4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення 

робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані території 

села, обладнання дитячих та спортивних майданчиків; 
4.5. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають  

на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-

комунальних послуг; 
4.6. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям 

загиблих воїнів, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім 

громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим піклування, вносити 

пропозиції з цих питань до міської ради та її виконавчих органів; 
4.7. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні 

протипожежних заходів; 
4.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у 

забезпеченні ними охорони громадського порядку; 
4.9. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян; 
4.10.  Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, 

організовувати обговорення проектів рішень з найважливіших питань. 
5. Сільські комітети обираються  терміном на строк повноважень 

Лубенської  міської ради Лубенського району Полтавської області. 
6.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради  

Комарову М.Ф.  
 

 
 

Лубенський міський голова                      Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

  


