
протокол
загальних зборiв громадян за мiсцем проживання

осн )) R с.Нестеренки, смт Манченки, с.Мищенки
(вud заzальнuх зборiв)

с.Нестеренки, смт Манченки, с.Мищенки

иtё Ё оqr .-|
(muп заеальнuх зборiв)

Присутнi:

-r{асники загальних зборiв громадяЕ за мiсцем проживання представЕики мешканцiв та
мешканцi оргЕIну самооргttнiзацii населення <Культурний>> в кiлькостi J7 осiб (список

удодатку 1 до цього протоколу);

- перший заступник мiського голови з питань дiяльностi викончlвчих органiв ради -
КИСЛИИ Сергiй Михайлович;
-керуюча справами виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
-начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
-головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ДОРОШКО Ангелiна МиколаiЪна;
-головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ПУШКАРСЬКА Наталiя IBaHiBHa;
- головний спецiа-шiст вiддiлry забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ГоВоР Наталя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд 12 березня 2021 року за NЪ 84 Про
внесення змiн до розпоряджень J\Ъ72,7З,74,75,76,77 < Про скликання загальних зборiв
громадян за мiсцем проживання), визначено головуючим загальних зборiв першого
заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - КИСЛОГО
Сергiя Михайловича.

ВИСТУПИВ: КИСЛИЙ С.М., який проiнформував про необхiднiсть обрання складу
органу сzlмоорганiзацiТ населення та повiдомив, що до виконкому надiйшли повiдомлення
rrро проведення загальних зборiв представникiв громадян за мiсцем проживання

с.НестереЕки - ( в'iзд ,Щарвiна, вул.,Щарвiна, вул.НабережЕа, вул.Полтавський шлях,
вул.Чайковського, пров.Набережний, пров.Чайковського;

смт Манченки (вул.Бородiна, вул.,Щачна, вул.Залiзнична (2-18 номер),
вул,Культури, вул.Коцюбинського, вул.Маяковського (а-; 45,), пров.Бородiна,
пров.Коцюбинського, вул.Лесi УкраiЪки, пров.Культури, пров.Лесi Украiнки;

с.Мищенки - (вул.Вiльшанська, вул.Мiчурiна, вул.Чкалова (9 -47 номери), вул,Мирна,
вул.Протонiвська;

с-ще Санжари - вул.Станцiйна щодо обрання складу органу самоорганiзацiТ населення
та затверджоння положення про орган самоорганiзацii населення ОСН ( Культурний>.

1. Про обрання секретаря зборiв
СJIУ)ИЛИ: КИСЛОГО С.М., лOпl повiдол,пв, що дIя ведешuI IIршоколу запIJшI}D( зборЬ небхiдlо
браги секрегарязборЬ.

ВИСТУПИЛИ: taa, а.А який( яка) запропонував(ла)dtв



секретарем загальних зборiв

обрати:

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - J? 

;

<<ГIрогш- 4 ;

<Утрrплаlпась>-. /

УХВАЛИЛИ:
1, Обрати секретарем зборiв
(Прiзвuulе, iм'я, по баmьковi.,Щаm

lю

l ta) ае_ра./9аб р.р.
а нароdсюення. mа номер паспорmа, Мiсце просtсuвання.)

2. Про затвердження порядку денного зборiв.

СЛУХАЛИ:
КИСЛОГО С.М., лой загrрпонумв заIвердrм порядок деrililili
УХВАЛИЛИ:
затвердити такий порядок денний зборiв:

1.Про обрання складу органу самоорганiзацii населення кКультурний>;

2.ПрО затвердження ПолоЖення прО орган самоорганiзацii населення <Культурний>.

з.про обрання уповноважених осiб для подаJIьшоi подачi документiв для легшriзацii
органу сilмоорганiзацiТ населення <Культурний>.

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

ВИСТУПИЛИ:
1.кислого с.м., який повiдомив про необхiднiсть обрання складу органу
саN,{ооргtlнiзацii насеJIення кКультурний> та з метою органiзацii голосування, видачi

бюлеiенiВ для вибоРiв, пiдрахУнку голосiв та визначення резупьтатiв виборiв обрати

л1 комlсlю
2. 1.o який( яка) затlропонував(ла) головою лiчильноi KoMicii

обрати в
секретарем лrчильно1 обрати

?" 7.членом лiчильноi KoMicii обрати:

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 3Ч ;

кПроти> - О ;

кУтримались>> - 0

УХВАJIИЛИ:
одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii
голова Ф.8 

"

.#
член q.Z

з.слухдли: Кислого с.м., який запропонував розпочати процедуру голосування та

надати кztндидатури на посаду голови, застуIIника голови та членiв органу самоорганiзацiт

населення.
виступИЛИ: СНIЩдлоВ С.В., який запропонрав обрати орган самоорганiзацii
насепення у кiлькостi: - 1 голова; -2заступника; - 2 члена.

вирIшиЛИ: затвердити орган самоорганiзацii населення у складi:
- 1 голова;



- 3 заступники;
- 4.шена.

ВИСТУПИЛИ:
якi запропонраJIи на IIосаду голови

св h-*c^'.t'tc-b а. а, Тrrа/, €- а
ОСН tre:lC-ootu а ^g (р, в ., Фr 4r7r- о,

sl Си, е. ts ,{,еl4-uд4: й.ъ
голови
af 0.

Ff" to
с.8 фп 0" ф. в.

в

членiвосн

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii
результати виборiв:

якии оголосив

5

1) КiЛЬКiСть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу
саN,{оорганiзацii населення кКультурний>:
tи "1,121b 3?

(прописом) (цифрами)
2) КiлькiСть виборцiв, що взяли )пIасть у голосуваннi по виборах членiв органу

сtlмоорганiзацii населення <Культурний>
3у

(прописом) (цифрами)
3) КiЛЬКiСть виборчих бюлетенiв, визнаних недiйсними по виборах членiв органу

самоорганiзацii населення кКультурний >:

а
(прописом) (цифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборчiв, поданих за кожного з кандидата на посаду голови,
заступника, членiв оргЕlну самоорганiзацii населеннJI <Культурний>:

Jъ
з/п

Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батьковi Посада на яку
претендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного

/ _Щ g,rцццл,r"эrа fu$ а tsааоеu ааzi,Vц у ?ом*- ОЪ Jo
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протоколу загаJIьних зборiв громадян.

4.Про затверджепня Положення про оргаЕ самооргапiзацii населеЕня <<Кульryрний>>.
СЛУХАЛИ: IЩЕНКО Т.О. про затвердження Положення про орган сЕtмоорганiзацii
насолення кКультурний>.
ВиСТУПИЛИz

1. НЕУСТУПОВА Д., яка ознайомила присутнiх з Положенням та запропонрала
його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 3у
<Проти> - () 

;

<Утрима,rись >>- а

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацii населення <Культурний>.

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населешЕя <Кульryрний>>
СЛУХАЛИ:
IЩЕНКО Т.О. - Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
лега-triзацii органу самоорганiзацii населення кКультурний>
ВисТУПИЛИ:
ЛАЗУРКО А., яка запропонрала уtIовновiDкеними предстilвниками обрати

aа

.А" в п(-r{./

'J

е.в

,rl4Б&l4

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 3у ,,

кПроти> - О ;

<Утримались>> -о

УХВАЛИЛИ: уповноважити

.Щодаток:
,Щодаток Jtl

Голова зборiв

Секретар зборiв

Шцаz; а, Ц.

tr-ala*: " Дт Ф 8,
(прiзвitце пiа iнiцiалu)


