 Додаток 1
до рішення сесії Кремінської міської ради
від 25 квітня 2012 р. № 24/25

П О Р Я Д О К
створення органів самоорганізації населення 
«Об’єднаний вуличний комітет « 1 »

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні з метою залучення членів територіальної громади міста до участі у вирішенні окремих питань місцевого самоврядування.

Загальні положення.
1.1. Об’єднаний вуличний комітет (далі Комітет) створюється за територіальною ознакою. За основу створення об’єднаного вуличного комітету береться звичайний виборчий округ міста.
1.2. Дислокація меж Комітету визначається за назвою вулиць, провулків площ, бульварів.
1.3. Законною підставою участі в органі самоорганізації населення  є проживання жителів на відповідній території,  що визнається їхньою реєстрацією за адресою проживання в межах цієї території.
1.4. На одній території не може бути утворено одночасно кілька органів самоорганізації населення з рівнозначними  статутними цілями.
1.5. Вирішення спірних питань не передбачених даним Порядком, регулюється діючим законодавством України.

2. Проведення зборів громадян мешканців відповідних вулиць 
та провулків з метою виборів вуличних комітетів та делегатів для участі 
в установчих зборах (Конференції) по створенню Комітету
2.1. Ініціативна група звертається до Кремінської міської ради з повідомленням про час та місце проведення зборів громадян відповідної вулиці та прилеглих до неї провулків (додаток 1)
2.2. Ініціативна група забезпечує організацію проведення загальних зборів жителів відповідної території.
2.3. Збори жителів є правомочними, на яких присутні не менше половини громадян, що проживають на даній території та мають право голосу.
2.4. Збори розпочинаються з реєстрації учасників .
2.5. Спочатку обирається голова та секретар зборів.
2.6. Рішення зборів ухвалюються більшістю голосів від складу його учасників.
2.7. Голова зборів повідомляє учасникам зборів інформацію про кількість присутніх.
2.8. Після того як визначено легітимність (законність) зборів, на голосування ставиться проект порядку денного.
2.9. Першим питанням  порядку денного  є вибори вуличного комітету .
2.10. Вуличний комітет обирається  у кількості 3 осіб , які є повноважними представниками  для участі в  конференції мешканців даної території із створення об»єднаного вуличного комітету 
2.11. Наступним  питанням порядку денного зборів є - обрання делегатів від вулиць та прилеглих до них провулків на конференцію жителів  по створенню Комітету.
2.12. Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території органу самоорганізації населення та має право голосу. 
2.13. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по його висуванню брало участь не менше половини від загальної кількості жителів, що мали взяти участь у зборах по висуванню делегата, та кандидатуру якого підтримало більшість учасників таких зборів.
2.14. Делегати обираються за наступною квотою:
а) приватний сектор  від  20 будинків  1 представник  ;
б) багатоповерхівки від під»їзду  1 особа.
2.15. Збори мають бути запротокольовані та підписані головою і секретарем.

3. Проведення Конференції по створенню Комітету
3.1. Після  проведення загальних зборів по вулицях та обрання делегатів від вулиць проводиться Конференція.
3.2. Організація проведення Конференції  по створенню  Комітету (далі Конференція) за місцем проживання, покладається на виконавчий комітет Кремінської міської ради, який оповіщає обраних делегатів про час та місце проведення Конференції. На Конференції можуть бути присутні мешканці відповідної території, кількість яких попередньо  узгоджується з виконкомом .
3.3. Рішення про скликання Конференції доводиться до відома громадян не пізніш, як за 7 днів до її проведення, з зазначенням часу скликання, місця проведення Конференції, питань, які передбачається внести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про скликання Конференції в день її проведення.
3.4. Право голосу на конференції мають обрані делегати.
3.5. Місце проведення Конференції визначається виконавчим комітетом міської ради.
3.6. Конференцію відкриває представник Кремінської міської ради, який пропонує обрати голову та секретаря. Голова та секретар Конференції обираються шляхом відкритого голосування більшістю голосів.
3.7. Конференція обирає лічильну комісію.
3.8. Секретар рахує та оголошує кількість присутніх. Всі делегати Конференції реєструються та складаються списки учасників конференції, в яких треба зазначити прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, серію і номер паспорта, домашню адресу кожного учасника.
3.9. Порядок денний і порядок роботи затверджується Конференцією шляхом голосування.
3.10. На розгляд Конференції виносяться питання щодо: 
- ухвалення рішення про  створення Комітету, назва Комітету;
- затвердження основних напрямів діяльності Комітету;
- визначення території, у межах якої має діяти Комітет;
 - затвердження проекту  Положення  про вуличний комітет;
- затвердження проекту  Положення про  Об»єднаний вуличний комітет;
- затвердження кандидатур  до  складу Об»єднаного вуличного комітету   
3.11.  Учасники зборів самі визначають загальну кількість членів Комітету.

4. Дозвіл на створення Комітету
4.1. Після проведення Конференції, ініціативна група подає до Кремінської міської ради перелік документів:
- заяву про створення органу самоорганізації населення (додаток 2);
- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника  ;
- список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника (додаток 3);
- Протоколи загальних зборів жителів вулиць , на яких обиралися вуличні комітети  та делегати на Конференцію.
- списки вуличних комітетів (додаток 4).
4.2. Подані документи розглядаються Кремінською міською радою на черговій сесії за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
4.3. Кремінська міська рада готує відповідний проект рішення ради про створення  Комітету, та доводить до відома жителів у встановленому порядку.

5. Проведення першого засідання Об»єднаного комітету 
5.1. Після отримання дозволу Кремінської  міської ради на створення Комітету та затвердження його складу  і положення  обирається  керівний склад органу  : голова , заступник голови , секретар . 
5.2. Орган самоорганізації населення  обирається  прямим голосуванням в день проведення сесії міської ради , на якій приймається рішення  про створення  Комітету.
5.3. Протокол  про обрання  керівного складу  надається  секретарю  міської ради  для оприлюднення згідно чинного законодавства. 
5.4. Керівний склад Комітету є уповноваженими представниками, які будуть здійснювати процедуру реєстрації Комітету 

Секретар міської ради 							Л.В.Колесніченко

Додаток № 1
До Порядку затвердженого  рішенням міської ради  від 25.04.2012 р. № 24/25

Кремінському міському голові ГриценкуВ.І.І.





Повідомлення 
 

На підставі Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення  двадцять четвертої сесії міської ради від 25 .04.2012 р. № 24/26 « Про затвердження порядку  створення органу самоорганізації населення  « Об»єднаний вуличний комітет» , з метою задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів вулиці та  прилеглих провулків  міста Кремінна  власники будинків вул. ____________ та провулків _____________ ініціювали проведення  зборів громадян по виборам вуличного комітету та обранню делегатів на конференцію по створенню «Об»єднаний вуличний комітет» . Збори відбудуться «___»_____ 2012 р.  ( місце )
Просимо забезпечити участь депутатів та представника міської ради  у загальних зборах 
 
 
Член ініціативної групи			підпис 				ПІП
 Член ініціативної групи
 Член ініціативної групи 
Член ініціативної групи

“____”_________2012 р.

Секретар міської ради 							Колесніченко Л.В.









Додаток № 2
До Порядку затвердженого  рішенням міської ради  від 25.04.2012 р. № 24/25

Кремінському міському голові ГриценкуВ.І.І.






Заява


На підставі Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення  двадцять четвертої сесії міської ради від 25 .04.2012 р. № 24/26 « Про затвердження порядку  створення органу самоорганізації населення  « Об»єднаного вуличний комітет» з метою задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів вулиць  міста Кремінна  ініціативна група власників будинків ініціювали створення «Об’єднаного вуличного комітету» «__________» за наступною адресою: вулиці (назва вулиць). ________  _______________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________ 

Просимо надати дозвіл на створення Об»днаного вуличного комітету «________»  
Додаток:
	Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання  про ініціювання  створення  «Об»єднаного вуличного комітету» «__________»

на ____аркушах.
	Список учасників  зборів (конференції) жителів за місцем проживання  на ________ аркушах.

Протоколи загальних зборів жителів  , на яких обиралися делегати для участі у конференції.
	Списки вуличних комітетів .
Члени ініціативної групи			підпис 				ПІП
 Член ініціативної групи
 Член ініціативної групи 
Член ініціативної групи
“____”_________20__ р.
Секретар міської ради 							Колесніченко Л.В.

                                                        Додаток № 3
До Порядку затвердженого  рішенням міської ради  від 25.04.2012 р. № 24/25
 
Список
учасників загальних зборів (конференції) жителів за місцем проживання  по створенню «Об»єднаного вуличного комітету» 

	
№ п/п
 Прізвище ім”я по батькові 
рік народження 
№ та серія паспорту
адреса
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Секретар міської ради 							Колесніченко Л.В.
 
Додаток № 4
До Порядку затвердженого  рішенням міської ради  від 25.04.2012 р. № 24/25
 

Список
вуличного комітету вулиці який обраний на загальних зборах жителів вулиці ___________________  «____»_______2012 р.
	
№ п/п
 Прізвище ім”я по батькові 
рік народження 
№ та серія паспорту
адреса


 
























Голова загальних зборів 						ПІП
Секретар								ПІП





Секретар міської ради 							Колесніченко Л.В.






















Протокол загальних зборів жителів вулиці ____________________________
м.Кремінна

“____”_________20___р.	900
м. Кремінна 

Присутні: ______ осіб,
з них власників будинків - _________ чоловік
Запрошені: представник від міської ради ____________ , депутат ____________, інспектор із благоустрою міської ради ___________________________________;

ГОЛОВУЮЧИЙ (представник ініціативної групи )
Для ведення загальних зборів нам необхідно вибрати голову зборів та секретаря .
У кого будуть які пропозиції ?
____П.І.П.________  - власника будинку № _____ по вул. ______________;
Пропоную обрати головою зборів  _____________ , секретарем _________;

ГОЛОВУЮЧИЙ
Хто за те, щоб головою зборів обрати ___________ прошу голосувати 
Хто « за» - _______;
« проти» -______;
« утримався «-______ .
Головою зборів обрано _________________ . Прошу продовжити ведення зборів .
Голова зборів :
Нам необхідно обрати секретаря зборів . Пропоную обрати секретарем зборів __________________ .
Хто за те, щоб секретарем  зборів обрати _____________ прошу голосувати 
Хто « за» - _______;
« проти» -______;
« утримався «-______ .
Секретарем  зборів обрано _________________ . Прошу секретаря вести протокол зборів  .
Голова зборів : Оголошує порядок денний 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.	Про обрання вуличного комітету 
2.	Про обрання делегатів  від вулиці для участі у конференції по створенню «Об»єднанного вуличного комітету»

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного .
До слова запрошую  представника міської ради .
Представник міської ради надає інформацію   щодо Порядку створення органів самоорганізації населення .
До слова запрошую  представника ініціативної групи.
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________ м.Кремінна  -щодо обрання  вуличного комітету . 
	Основний напрямок діяльності вуличного комітету задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів вулиці_____________ м.Кремінна. Для проведення відповідної роботи  пропоную підтримати самоорганізації населення 

пропозицію ініціативної групи  щодо створення вуличного комітету . Пропоную обрати вуличний комітет у складі 3 осіб 
Голова зборів 
Хто за те , щоб обрати вуличний комітет у складі  3 осіб , прошу голосувати 
 Хто 	« за» - _____
	« проти « - ______
	« утримався» -______ 
Прийнято одноголосно або більшістю голосів 
Щодо персонального складу , які будуть пропозиції 
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
Пропоную обрати  до складу вуличного комітету  :
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
Голова зборів 
Хто за те , щоб обрати вуличний комітет у складі :
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
 , прошу голосувати 
 Хто 	« за» - _____
	« проти « - ______
	« утримався» -______ 
Прийнято одноголосно або більшістю голосів 
ВИРІШИЛИ :
Обрати   вуличний  комітет у складі   :
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________


Голова зборів 
	Які будуть пропозиції щодо кандидатури  на голову вуличного комітету 
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
	Пропоную обрати головою вуличного комітету _______________
Голова зборів 
Хто за те , щоб обрати головою вуличного комітету 
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
  , прошу голосувати 
 Хто 	« за» - _____
	« проти « - ______
	« утримався» -______ 
Прийнято одноголосно або більшістю голосів 
ВИРІШИЛИ :
Обрати головою вуличного комітету ________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________


Голова зборів 
	Переходимо до розгляду другого питання порядку денного 
	Про обрання делегатів  від вулиці для участі у конференції по створенню «Об»єднанного вуличного комітету»
Відповідно до положення делегати обираються за наступною квотою :
	Приватний сектор  від 20 будинків 1 представник 

Багатоповерхівка  від під»їзду  1 особа 

Які  будуть пропозиції  кандидатур для обрання делегатами для участі у конференції  .
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
	Пропоную обрати  делегатами на конференцію представників вуличного комітету: 
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
Голова зборів 
Хто за те , щоб обрати делегатами для участі у конференції по створенню Об»єднанного вуличного комітету :
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
   , прошу голосувати 
 Хто 	« за» - _____
	« проти « - ______
	« утримався» -______ 
Прийнято одноголосно або більшістю голосів 
				ВИРІШИЛИ
Обрати  делегатами на конференцію по створенню Об»еднанного вуличного комітету : 
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________
________________ - власника будинку № _____ по вул. ______________



Голова зборів
Секретар зборів


 




