
                                                                             
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять перша  сесія VІ скликання 
 
 
від 13.03. 2014р. №1416 
 
Про  надання дозволу на створення  
органу самоорганізації населення  
«Будинковий комітет по вулиці Красіна, 3 в м. Коростені» 
 

Розглянувши заяву ініціативної групи жителів будинку № 3 по вулиці 
Красіна в місті Коростені про створення будинкового комітету, керуючись ст. 
ст. 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення», ст. 14 Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
  
1.Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його назву 
– «Будинковий комітет по вулиці Красіна, 3 в м. Коростені» 
 
2. Визначити, що орган самоорганізації населення «Будинковий комітет по 
вулиці Красіна, 3 в м. Коростені» діє в межах території будинку № 3  по вулиці 
Красіна в м. Коростені. 

Згідно з протоколом загальних зборів від 02.11.2013р. на території 
діяльності органу самоорганізації населення «Будинковий комітет по вулиці 
Красіна, 3 в м. Коростені» мешкає на законних підставах (зареєстровано за 
місцем проживання) 120 жителів, які мають право голосу станом на 
02.11.2013р. 
 
3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет по вулиці Красіна, 3 в м. Коростені» є:  
- створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення 
у межах Конституції і законів України; 
- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців 
шляхом сприяння у наданні відповідних послуг; 



- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території 
діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.  
  
4. Надати органу самоорганізації населення «Будинковий комітет по вулиці 
Красіна, 3 в м. Коростені» у межах території його діяльності такі власні 
повноваження: 
- представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку № 3 по вулиці 
Красіна в м. Коростені у міській раді та її виконавчих органах; 
- сприяти додержанню Конституції України, законів України, інших 
нормативних актів та їх реалізації; 
- здійснювати контроль за якістю надання мешканцям 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; 
- розглядати звернення мешканців будинку  № 3 по вул. Красіна в м. Коростені, 
вести прийом громадян; 
- вести облік громадян,  які мешкають в будинку  № 3 по вул. Красіна в м. 
Коростені; 
- забезпечити скликання власників квартир будинку  № 3 по вул. Красіна в м. 
Коростені з метою заснування об’єднання власників багатоповерхового 
будинку; 
- інформувати мешканців про роботу комітету, організовувати обговорення 
проектів його рішень з найважливіших питань. 
 
5. Орган самоорганізації населення «Будинковий комітет по вулиці Красіна, 3 в 
м. Коростені» набуває власних повноважень після його легалізації у 
виконавчому комітеті Коростенської міської ради в порядку, встановленому 
статтею 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення». 
 
 
 
Міський голова                                                                           В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                                      В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                                              Л.Якубовський 
 
Начальник юридичного відділу                                                                      Т.Камінська 
 
 


