
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

25  січня 2022 року                        м. Сновськ                                      № 6-14/VIІI 

 

Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення –  

старостинського комітету «Успіх» 

 

Розглянувши подання ініціативної групи зі створення органу самоорганізації 

населення жителів Хотуницького старостинського округу Сновської громади; 

відповідно до статті 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення»; 

керуючись ст. 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за 

рекомендаціями постійних комісій міської ради:  з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань законності, освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, 

депутатської діяльності та етики  

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення (далі - ОСН) – 

старостинського комітету «Успіх» без статусу юридичної особи. 

 

2. Визначити територію діяльності ОСН – старостинського комітету «Успіх» в 

межах Хотуницького старостинського округу.  

 

3. Визначити основними напрямами діяльності органу самоорганізації 

населення – старостинського комітету «Успіх»: 

3.1. Створення необхідних умов для участі жителів у вирішенні питань 

місцевого значення в межах Конституції України та законів України; 

3.2. Задоволення соціальних, побутових та інших потреб жителів 

шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 

3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 

відповідної території, інших місцевих програм. 

 

4. Визначити основними повноваженнями органу самоорганізації населення – 

старостинського комітету «Успіх» власні повноваження органу самоорганізації 

населення, передбачені частиною 1 статті 14 Закону України «Про органи 

самоорганізації населення». 



5. Ініціативній групі Хотуницького старостинського округу провести роботу по 

легалізації у встановленому законом порядку старостинського комітету «Успіх» 

шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету Сновської міської 

ради про заснування органу самоорганізації населення. 

 

6. При умові легалізації у встановленому законом порядку старостинського 

комітету «Успіх» виділити з бюджету Сновської територіальної громади 12 тис. 

грн. на його діяльність в 2022 році. Розпорядником коштів визначити Сновську 

міську раду. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови С.Силенка та  на постійну комісію міської ради з питань законності, 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, 

спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко). 

 

 

 

Міський голова                                  Олександр МЕДВЕДЬОВ  


