
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ сесія ІV скликання

(1-е засідання)
РІШЕННЯ

5 листопада 2002 року                                                        м.Ужгород

Про надання дозволу на створення
комітету місцевого самоврядування
мікрорайону “Горяни”

Розглянувши  заяву  ініціативної  групи  мешканців  мікрорайону
“Горяни”  від  5  вересня  2002  року,  відповідно  до  ст.14  Закону  України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.8,  9,  14,  Закону  України
“Про органи самоорганізації населення”,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на  створення  комітету  місцевого  самоврядування
мікрорайону  “Горяни”  (далі  комітету),  визначивши  такі  його  основні
напрямки діяльності:

-  сприяння  у  задоволенні  соціальних,  культурних,  побутових  та
інших потреб жителів мікрорайону;

- участь  у  реалізації  програм  соціально-економічного,  культурного
розвитку мікрорайону, інших програм.

2. Надати комітету такі повноваження:
- представляти разом з депутатами інтереси жителів  мікрорайону  у

міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
-  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;

- вносити у встановленому порядку  пропозиції  до  проектів  програм
соціально-економічного  і  культурного  розвитку  міста  та  проектів
міського бюджету;

-  організовувати  на  добровільних  засадах  участь  населення  у
здійсненні  заходів  щодо  охорони  навколишнього  природнього
середовища,  проведення  робіт  з  благоустрою,  озеленення  та
утримання  в  належному  стані  садиб,  дворів,  вулиць,  кладовищ,
обладнанні дитячих і спортивних  майданчиків,  кімнат  дитячої  творчості,
клубів за інтересами тощо;

-  надавати  допомогу  навчальним  закладам,  закладам  та



організаціям  культури,  фізичної  культури  і  спорту  у  проведенні
культурно-освітньої,  спортивно-оздоровчої  та  виховної  роботи  серед
населення,  сприяти  збереженню  культурної  спадщини,  традицій
народної культури, охороні пам’яток історії та культури.

- сприяти депутату міської ради в організації зустрічей з виборцями,
прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчому окрузі;

-  інформувати  громадян  про  діяльність  комітету  місцевого
самоврядування.

3.  Комітет  набуває  вищенаведені  повноваження  з  дня  його
легалізації  в  порядку,  передбаченому  ч.11  ст.13  Закону  України  “Про
органи  самоорганізації  населення”,  тобто  шляхом  повідомлення  про
заснування.

4.  Комітет  має  право  здійснювати  визначені  для  нього  міською
радою повноваження в межах території мікрорайону “Горяни”.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


