
протокол
загальних зборiв громадян за мiсцем rrроживання

(вud заzальнuх зборiв)

ааrr

вс-щi Барчани, с-щi Санжари

с-ще Барчани, с-ще Санжари

оСН <<Бапчани))

l*t!-
(muп заzальнuх зборiв)

Присугнi:
-}часники загальних зборiв громадян за мiсцем проживання представники мешканцiв та
мешканцi органу самоорганiзацii населення <<Барчани> в кiлькостt €? осiб (список у
додатку 1 до цього протоколу);

- перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради -
КИСЛИЙ Сергiй Михайлович ;

-керуюча справами виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
-Еачальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
-головний спецiа.шiст вiддiлу забезпечецня дiяльностi виконкому та внутрiшньоТ полiтики
ДОРОШКО Ангелiна Миколаiвна;
-головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ПУШКАРСЬКА Наталiя IBaHiBHa;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ГоВоР Наталя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розlrорядження мiського голови вiд 12 березня 2021 року за М 84 Про
внесеЕня змiн до розпоряджень Ns72,7З,74,75,76,77 к Про скликання загаJIьних зборiв
громадян за мiсцем проживання), визначено голов}.ючим загаJIьних зборiв першого
заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - КИСЛОГО
Сергiя Михайловича.

ВИСТУПИВ: КИСЛИЙ С.М., який проiнформував про необхiднiсть обрання сюIаду

органу самоорганiзацii населення та повiдомив, що до виконкому надiйшли повiдомлення
про проведення загаJIьних зборiв представникiв громадян за мiсцем проживання
с-ща Барчани (в'Тзд I Горького, в'iзд II Горького, вул.Горького, вул.Грибна,
вул.,Щжерельна, вул.Караванська, вул.Любицька, вул.Люботинська, вул.Петропавлiвська,
пров.,Щжерелянський, пров.Горького, пров.I Горького, пров.II Горького,
пров.Караванський, пров,Люботинський, пров.Петропавлiвський, тупик I Горького, тупик
II Горького, тупик Караванський, тупик Петропавлiвський);
с-ща Санжари (в'iЪд Майський, вул.Майська, вул.Сонячна, пров.Майський,
пров.Сонячний, тупик Майський) щодо обрання складу органу самоорганiзацii населення
та затвердження положення про орган самоорганiзацii населення ОСН к Барчани>.

1. Про обрання секретаря зборiв
СJIУ)GJIИ: КИСЛОГО С.М., яOпi повiдопшв, що дя веденнJ{ tlрсrюколу заIIIJшILD( зборЬ небхiдло
брамсеrсрогарязборЬ.
виступили а tц.

секретарем загальних зборiв
,r: *афь "lrЦ}ё{iq ф*Бrqобра
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який( яка) запропонував(ла)



ГОЛОСУВАЛИ
<<за> - бq I

<Дротш- / ;

<Утрлшлаrись>-. Р
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем збочiв: Гl*иgцlrlс ,йr?/,lrае#, фr"r';ttвr, ,/,q. аý, l99D Р к,
(Прiзвutце, i,цl'я, по баtпьковi, ,Щаlпа нароdэ!tення, Серiя mа но,мер паспорmа. Mictle проэ,сuваttня.)

2. Про затвердження порядку денного зборiв.

СЛУХАЛИ:
КИСЛОГО С.М., ясшl загlропонував з€Iгверд]lти tIоряцок деril{й
УХВАЛИЛИ:
затвердити такий порядок денний зборiв:

1.Про обрання складу органу саА,{оорганiзацiТ населення <Барчани>;
2.Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення <Барчани>.
3.Про обрання уtIовноважених осiб для подальшоТ подачi документiв дшl легалiзацii

органу самоорганiзацiТ населення кБарчани>.

3. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <<Барчани>>
ВИСТУПИЛИ:
1.КИСЛИЙ С.М., який повiдомив про необхiднiсть обрання складу органу
самоорганiзацii населення <<Барчани>> та з метою органiзацii голосуванняо видачi
бюлетенiв для виборiв, пiдрахlтrку голосiв та визначення резупьтатiв виборiв обрати
лlчильну комlсlю.
2. tьеi-g4€ё{./ёd, с Jq, який( яка) запропонрав(ла) головою лiчильноi KoMiciT
обрати:
секретарем лiчильноi обрати:
членом лiчильноi KoMicii обрати : ll/azra/retztzng оzеzаz'2 ф

ГОЛОСУВАЛИ
<За> - бq
<Проти> - О ;

<Утримались> -о

УХВАЛИЛИ:
одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голова -/tё{'l,слсо fu. В
секретар .цtдР:zдl"ла
член ,1 ")&{

З.СЛУХАЛИ: КИСЛОГО С.М., який запропонував розпочати процедуру гопосування та
надати кандидатури на rrосаду голови, застуrIника голови та членiв органу сilпdоорганiзацii
населення.
ВИСТУПИЛИ: MIHKO Т.В., яка запропонувала обрати орган сztмоорганiзацii населення у
кiлькостi - 1 голова; - З заступники; - 5 членiв.
ВИРIШИЛИ: затвердити орган самоорганiзацii населення у складi:

- 1 голова;
- 3 заступники;
- 5 членiв

ВИСТУПИЛИ: е4йri с- Е, а,Uр-&zи'ао J.C а. t?.
як запропон}ъали на IIосаду голови осн W"ёrf
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4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильно[ KoMrcrt ,l&'иац 9'. ts. , якиiа оголосив

результати виборiв:
1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiВ органУ

саN,{оорганiзацii населення <<Барчани >>:

Ё?(Jh'eu"t

( прописом) ( цифралли)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли }п{асть у голосуваннi по виборах членiв органу

с€lмоорганiзацiТ населення кБарчани>
,4./.h'саrо ,?а 8r

( прописом) ( чифрами)

3) Кiлькiсть виборчих бюлетенiв, визнаних недiйсними по виборах членiв оргiшу

сЕlluоорганiзацii населення кБарчани>:
ё

( прописом) ( цифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, rrоданих за кожного з кандидата на посаДУ ГОЛОВИ,

застуIIника, членiв органу самоорганiзацiТ населення <Барчани>

J\b

з/п
Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батьковi Посада на яку
IIретендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата
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5.СЛУЬЛИ: Квs.еЛОm е.,який наголосив про долучення бюлетешiв для голосування до
протоколу загаJIьних зборiв громадян.

4.Про затвердження ПоложеtIня про орган самоорганiзацii населення <iБарчанш>.
СЛУХАЛИ: IЩЕНКО Т.О. про затвердження Положення про орган самооргаЕiзацii
населоння кБарчани>.
ВИсТУПИЛИz

1. ЧОПЕНКО Т.А., яка ознайомила присутнiх з Положенням та запропонlъала його
затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 6? ;

<Проти> - О ;

<<Утримались> - 0

УХВАЛИЛИ: затвердити Полоrкення про орган самоорганiзацii населення <Барчани>.

5. IIро обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi докумештiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населення <<Барчанш>

СЛУХАЛИ:
IЩЕНКО Т.О. - Про обрання уповноважених осiб для подальшоТ подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацii населоння <Барчани>
ВиСТУПИЛИz
БЕРЕЗОВСЬКИЙ С якии обрати.к.,

й Ь,

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 6? ;

<Проти> - О ;

кУтримались> - о

УХВАЛИЛИ: уповноважити ?аrдал"а а а. в,7

Щодаток:
!одаток Nbl

к)

Голова зборiв

Секретар зборiв
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