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протокол
загЕrльних зборiв громадян за мiсцем rrроживання

с-пдi Санrкари
(Bud заzальнuх зборiв)

с-ще ,Z.,f
(пttлl заzа;tьнчх зборiв)

Присутнi:

-)часники загальних зборiв громадян за мiсцем проживання представни-ки мешканцiв та
мешканцi органу 

"urоорiurriзацii 
населення <Спорiивний> в кiлькостi /f осiб (список

у додатку 1 до цього протоколry);

- перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради -
КИСЛИИ Сергiй Михайлович;
-керуюча справаN4и виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
-начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi викоЕкому 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 внутрiшньоТ полiтики
IТУШКАРСЬКА Наталiя IBaHiBHa;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внугрiшньоi полiтики
ГоВоР Наталя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розrrорядження мiського голови вiд 12 березня 2021 року за Jtlb 84 Про
внесеннJI змiн до розпоряджень J\Гg 72,7З,74,75,76,77 к Про скJIикання зztг!}льних зборiв
громадян за мiсцем проживання), визначено голов}.ючим загальЕих зборiв першого
заступника мiського голови з питань дiяльностi викон€lвчих органiв ради - КИСЛОГО
Сергiя Михайловича.

ВИСТУПИВ: КИСЛИЙ С.М., який проiнформував про необхiлнiсть обрання складу
органу самоорганiзацii населення та повiдомив, що до виконкому надiйшли повiдомлення
про проведеЕня загальних зборiв представникiв громадян за мiсцем проживання
с-ще Санжари - ( в'iзд Спортивний, вул.Абрикосова, вул.Благодатна, вул.П.Барчана,

вул.Верхня, вул.Виноградна, вул.Зернова, вул.Зоряна, вул.Мiсячна, вул.Кiльцева,
вул.Коротка, вул.Нижня, вул.Пшенична, вул.Сiчнева, вул.Спортивна, вул.Сумська,
вул.Ясна, пров.Благодатний, пров. Мiсячний, пров.П.Барчана, пров.Пшеничниil,,
пров.Спортивний) щодо обрання складу органу самоорганiзацii населення та
затвердженIu{ положеЕня про орган самоорганiзацii населення ОСН к Спортивний>.

1. Про обрання секретаря зборiв
СJIУ)(AJIИ: КИСЛОГО С.М., яOпi повiдолшв, що дIr{ веденш{ rрOюколу зzlпlшIIчD( зборiв небхiдrо
обрати сеrсрегаря

ВИСТУПИЛИ:
загальних

обрати
ГОЛОСУВАЛИ:

який( яка) запропонував(ла)



<За> - ;',' I

(ГIрти)- Г |

<Утрима,шлсь>-. I

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем зборiв: ll r,/ al3/
(Прiзвutце, iлц'я, по баmьковi. ,Щаmа нароdс!сення. mа Ho|vlep паспорпlа. Мiсце проэtсuвання.)

2. Про затвердження порядку денного зборiв.
СЛУХАЛИ:
КИСЛОГО С.М., яой заrrрпонрав зzIIверд.rм порядокдешшй
УХВАЛИЛИ:
затвердити такий порядок денний зборiв:

1.Про обрання складу органу сЕll\лоорганiзацii населенш{ <<Спортивний>;
2.Про затвердження Положення про орган с€lмоорганiзацii населення <<Спортивний>>.

3.Про обрання уповноважених осiб дJuI подаJIьшоТ шодачi документiв для легалiзацii
органу самоорганiзацii населення кСпортивний>.

3. Про обрання складу органу самоорганiзацii населенЕя <<Спортивний>>
ВИСТУПИЛИ:
I.КИСЛИЙС.М,, який повiдомив про необхiднiсть обрання складу органу
самооргаЕiзацiТ населення <<Спортивний> та з метою органiзацiТ голосування, видачi
бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв виборiв обрати
лlчильнч комlсlю.
z. t#s'цlLа -l !. який( яка) головою лlчильно1 комlс11
обрати:
секретарем лiчильноТ KoMicii
членом лiчильноi KoMiciT обрати

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа>- il ;

кПроти> - Р ;

кУтрима_шись>> - р

УХВАЛИЛИ:
обрати такии лlчильно1 KoMlcll

голова

член

3.СЛУХАЛИ: КИСЛОГО С.М., який запропонував розпочати IIроцедуру голосування та
надати кандидатури на посаду голови, заступника голови та членiв органу сЕtlчIоорганiзацii
населешня.
ВИСТУПИЛИ: БЕССОНОВ О.Ф., який запропонував обрати оргаЕ самоорганiзацii
населення у кiлькостi - 1 голова; -2 заступника; - 4.шена,
ВИРIШИЛИ: затвердити орган сzlмоорганiзацii населення у складi:
-1 голова;
-З заступники;
4 члена;
виступили
якl голови

2 -r{т7



голови оСН:
l ML 'Zыбr-z:' а а

-ар
{lr

ЧленiвоСН:

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMiciT

результати виборiв:
ЯКИИ ОГОJIОСИВ

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення <Спортивний>:

{'r'{n-{,,Ei't'jlll ft:il, ýl
Оlrrроrr".оr1 И (цифрами)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли rIасть у голосуваннi по виборах членiв органу
населення кСпортивний ))

r7Z р l/
( прописом) ( чифрами)

3) Кiлькiсть виборчих бюлетенiв, визнаних недiйсними по виборах членiв органу
сап,IоорганiзацiТ населення <<Спортивний>:
пlя{ьй f

(прописом) (цифрами)
4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, rrоданих за кожЕого з кандидата на посаду голови,

застуtIника, членiв органу самоорганiзацii населення <<Спортивний>:

5.СЛУХАЛИ: КИСЛОГО С.М., який наголосив про долучення бюлетенiв дJuI голосування
до протоколу загzrльних зборiв громадян.
4.Про Затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення <<Спортивний>>.
СЛУХАЛИ: IЩЕНКО Т.О. шро затвердження ПоложеЕня rrро орган самоорганiзацii

Jt
з/п

Прiзвище, iм'я, rrо батьковi
кандидата

Посада на яку
претендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата
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населення кСпортивний >.

ВиСТУПИЛИ:

р

1, нЕчитАЙло м., яка ознайомила присугнiх з Положенням та запропоЕувала його
затвердити.

<<Утримались> - 0

)rхвАлИЛИ: затвердити Положення rrро орган самоорганiзацiТ населення <<Спортивний>>

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоiподачi документiв для
л_егалiзацii органу самоорганiзацii населенпя <<спортивний>>
СЛУХАЛИ:
IщЕнкО т.о, - Про обрання уповноважених осiб для подальшоТ подачi документiв длялегалiзацii органу самоорганiзацii населення кСпортивний>
ВисТУПИЛИz

А., яка заIIропонувЕUIа представниками обрати

ГОЛОСУВАЛИ
<<за>> - 3! 

'кПроти> - Q ;

ГОЛОСУВАЛИ:
кза> - /f ,

<Проти> - D ;

кУтримались>> -

УХВАЛИЛИ: уповнова}кити .,6lаеаUп{а / |l

Щодаток:
Щодаток Jtlbl

Голова зборiв

Секретар
(п

Сергiй КИСЛИЙ

(прiзвutце mа iHiцiалu)


