
протокол
загальЕих зборiв громадян за мiсцем проживання

ОСН кТравневе> в с-щi Травневе, с-щi Спартаси
(вud заzальнuх зборiв)

u /З r_fu.нr-ч2021 року с-ще Травневе, с-ще Спартаси
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_учасники загальних зборiв громадян за мiсцем проживЕIнЕя представники мешканцiв та
мешканцi оргzlну саN,Iоорганiзацii населення кТравневе> в кiлькостt QЗ осiб (список у
додатку 1 до цього протоколу);

-заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавIмх органiв ради - КИСЛИЙ
Сергiй Михайлович;
-керуюча справами виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
-начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
-головний спецiа.шiст вilиiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ДОРОШКО Ангелiна Миколаiвна;
-головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внугрiшньоi полiтики
ПУШКАРСЬКА Наталiя IBaHiBHa;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльшостi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ГоВоР Ната_ltя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розlторядження мiського голови вiд 12 березня 2021 року за J\b 84 Про
внесення змiн до розпоряджень Jrlb 72,7З,J4, "15,'76,77 < Про скликzlнЕя загальних зборiв
громадян за мiсцем проживання), визначено головуючим загальних зборiв шершого
застуtIника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - КИСЛОГО
Сергiя Михайловича.

ВИСТУПИВ: КИСЛИЙ С.М., який гrроiнформував про необхiднiсть обрання складу
органу самоорганiзацii населення та повiдомив, що до виконкому надiйшли повiдомлення
про проведення заг€шьних зборiв представникiв громадян за мiсцем проживанЕя

с-ще Травневе (вул. Будiвельникiв, вул.Гагарiна, вул.Зелепа, вул.Пiвденна,
вул.Пiвнiчна, вул.Польова, вул.Фабрична, вул.Щаслива, вул.50 poKiB Перемоги,
пров.Гагарiна, пров.Фабричний, пров.Щасливий);

с-ще.Спартаси - (вул.Ботанiчна, вул.Миру, вул.Нова, вул.Троiцька, пров.Ботанiчний,
пров.Миру, шров.Новий, пров.Троiцький) щодо обрання складу органу сЕlмоорганiзацii
населення та затвердження положення гrро орган самоорганiзацii населення ОСН
<Травневе>.

1. Про обрання секретаря зборiв
СJIУ)ИJIИ: КИСЛОГО С.М., яошl повiдоплв, що дIrI ведешu{ цроюколу запIJшIIж зборЬ небхiдrо
брапrсеrgегарязборЬ.
ВИСТУПИЛИ Ft%urэfu- С. В. , який( яка) запропонував(ла)
секретарем загальних зборiв
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ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - 43 ;

<<ГIрош>- О ;

<Утрп,rаlшrсь>-. О

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем зборiв tЬ€аащё о3. оз , r'?ýy k
(Прtзвutце, iлl'я, по баmьковi. ,Щаmа нароdэ!сення, Серiя mа номер паспорmа. Мiсце проэtсuвання.)

2. Про затвердження порядку деЕного зборiв.
СЛУХАЛИ:
КИСЛОГО С.М., яошi загrрпонував затвердrп.I порядок делшпй
УХВАЛИЛИ:
затвердити такий порядок денний зборiв:

1.Про обрання складу органу сzlмоорганiзацii населення кТравневе>;
2.Про затвердження Положення про орган саN{оорганiзацiТ населенIu{ <<Травневе>.

3.Про обрання уповноважених осiб дJuI подirльшоi подачi докlментiв для легалiзацii
органу самоорганiзацii населення кТравневе>.

3. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <<Травневе>>

ВИСТУПИЛИ:
1.КИСЛИЙ С.М., який повiдомив про необхiднiсть обрання складу органу
сrlплоорганiзацiТ населення <<Травневе)) та з метою органiзацii голосування, видачi
бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв виборiв обрати
лiчильну комiсiю
2. &r,U?//4? е. , який ( яка) запропонував(ла) головою лiчильноТ KoMicii
обрати: ..lfu аr,"эi а &Иаоt*4:z"+а-
секретарем лlчильно1 koмlcll обрати:
членом лiчильноi KoMicii обрати: ыоас)

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 8з
кПроти> - О ;

<Утрима.rrись> -0

УХВАЛИЛИ:
одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голова ",l в

0.?
член Jr.

3.СЛУХАЛИ: КИСЛОГО С.М., який запропонував розпочати процедуру голосування та
надати кандидатури на посаду голови, заступника голови та членiв органу самоорганiзацii
населення.
ВИСТУПИЛИ: ПАРТАЛА О., який запрошонував обрати орган самоорганiзацii населення

у кiлькостi - 1 голова; - 3 застуrrники; - 4 члена.
ВИРIШИЛИ: затвердити орган самоорганiзацiТ населення у складi:

- 1 голова;
- 3 заступники;
- 4 члена;

ВИСТУПИЛИ:{эrcq 0.8,_ Gц+ 3 €,, ф|щ I.4,_,



е. о
голови оСН

о" й.

о" о"с с.а а

ЧленiвоСН: 0.в /a3a-:l,t:,tao 0 "q в q
р" с.rts. о.

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii
результати виоорlв:

ь.r!8 який оголосив

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу
сilмоорганiзацii населення кТравневе>:

,з
( чифрши)( прописом)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли )п{асть у голосуваннi по виборах членiв органу
сацлоорганiзацii населення <<Травневе>

4з
( прогrисом) ( цифрами)

3) Кiлькiсть виборчих бюлетенiв, визнаних недiйсними по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення кТравневе>:

о
( прописом) (чифрами)

4) КiЛькiсть голосiв виборцiв, поданих за кожного з каЕдидата на посаду голови,
заступника, членiв органу саI\лоорганiзацii населення <<Травневе>:

J\ъ

з/п
Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батьковi Посада на яку
претендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата
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5,СлУХдлИ: КИСЛоГо С.М,, який наголосив про долlпrення бюлетенiв дIя голосування до

й.Z

%цд-uюц - а,lд,ъеl сl)э-lдz,rB,ад-

{ab*a."lb arц,aa,t+aa' QJ,а,l'Еобzде



протоколу загальних зборiв громадян.

4.Про затвердження Положення про орган самоорганiзацiiнаселення <<Травневе>>.
СЛУХАЛИ: IЩЕНКО Т.О. про затвердження Положення про орган самоорганiзацii
населення кТравневе>.
ВиСТУПИЛИz

1. ХОЛОДНА О., яка ознайомила присугнiх з Положенням та запропонувала його
затвордити.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - ц3
кПроти> - 0 ;

<Утримались >>- 0

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацii населення кТравневе>

5. Про обрання уповповажених осiб для подальшо[подачi документiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населення <<Травшеве>>

СЛУХАЛИ:
IЩЕНКО Т.О. - Про обрання уповЕовакених осiб для rrодальшоi подачi документiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населення кТравневе>
ВиСТУПИЛИ:
ПАРТАЛА О., який }.tIовноваженими представниками

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - цЗ ;

кПроти> - О ;

<<Утримались> - о

УХВАЛИЛИ: уповноважити о,в о./ц

Щодаток:
.Щодаток }lЪ1

Голова зборiв

Секретар

tцzlцеr& е " Ц"

{dсtlскЁс, {S)'
(прiзвuще mа iнiцiалu)


