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протокол
загальних зборiв громадян за мiсцем проживtlння

ОСН кЦентральний> в смт Манченки, с.Мищенки
(вй заzаLльнuх зборiв)

смт Матлченки, с.Мищенки

ваа Ё
(muп заzальнuх зборiв)

Присутнi:

-1rrrасники загаJIьних зборiв громадян за мiсцем проживання представники мешканцiв та
мешканцi органу самоорганiзацii населення кЩЪнтра-шьний> в кiлькостi 38 осiб
(списокудодатку 1 до цього протоколу);

- перший заст)4Iник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради -
КИСЛИЙ 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 Миколаiвна;
-головний спецiа-ltiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоТ полiтики
ПУШКАРСЬКА Наталiя IBaHiBHa;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ГоВоР Наталя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд 12 березня 2021 року за I& 84 Про
внесеншя змiн до розпоряджень Jф72,73,74,75,76,77 к Про скликання загальЕих зборiв
громадян за мiсцем проживання), визначено головуючим загальних зборiв шершого
заступника мiського голови з питань дiялъностi виконавчих органiв ради - КИСЛОГО
Сергiя Михайловича,

ВИСТУПИВ: КИСЛИЙ С.М., який проiнформував про необхiднiсть обрання складу
органу сilмоорганiзацiТ населення та повiдомив, що до виконкому надiйшли повiдомлення
про проведення загzIJIьних зборiв представникiв громадяЕ за мiсцем проживання
смт Манченки - в'iЪд Маяковського, в'iзд Покровський, в'iзд Пlтпкiна, вул.Бiблiотечна,
вул.За-iliзнична (|-25 номери), вул.Крива, вул.Пушкiна, вул.Садова, вул.Сковороди,
вул.Степна, вул.Торгова, вул.Покровська, вул.Маяковського (1-43, 2-42 номери),

вул.Шевченка, пров,Маяковського, пров.Садовий, пров.Пlтпкiна, пров.Покровський;
с. Мищенки - (вул.Франка, вул.ЧкiIлова (1-8 номери), пров.Чкалова щодо обрання

складу органу самоорганiзацii населення та затвердження положення про оргаII

самоорганiзацii населення ОСН <L{ентральний>>.

1. Про обрання секретаря зборiв
СJIУ)ИJIИ: КИСЛОГО С.М., яФй повiдопшв, що дя ведешfl црOюкопу зrlпlJшILD( борЬ небхiдло
брати сещрегаря зборiв.

ВИСТУПИЛИ:
секретарем зtIгаJIьних зборiв

,

обрати:

а g{. який( яка) запропонував(ла)



ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 38 ;

<<fIрогп- 0 ;

<Утршла.ш,rсь>-. /

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем зборiв: а2з. о4,

(Прiзвutце, iлl'я, по баmьковi. ,Щаmа нароdэ!сення. Серiя mа номер паспорmа. Мiсце проэrcuвання.)

2. Про затвердження порядку денного зборiв.

СЛУХАЛИ:
КИСЛОГО С.М, яош1 заrrропоrryмв з€IIверд4Iи lrqряцок дешпш1
УХВАЛИЛИ:
затвердити такий rrорядок денний зборiв:

1.Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <Щентральний>;
2.Про затвердження Положення про орган сilмоорганiзацii населення кI_{ентральний>

3.Про обрання уповноважених осiб длrI подальшоi подачi документiв для легалiзацii
органу с€l]\4оорганiзацii населенЕя KL{eHTp альний >>.

3. Про обрання складу оргаЕу самоорганiзацii населення <<Щентральний>>

ВИСТУПИЛИ:
1.КИСЛИЙ С.М., який повiдомив про необхИнiсть обрання складу органу
самоорганiзацii населення <L{ентра_пьний> та з метою органiзацii голосування, видачi
бюлетенiв для виборiв, пiдрахlтrку голосiв та визначення результатiв виборiв обрати
лi
2 0,в який( яка) запропонував(ла) головою лiчильноi KoMicii

qо8О{{"}хц frеu-"-е.rа.1 &оrЭМ-r-uSаVrц

е

секретарем лlчильноl комlс11
тоOрати:

т--т----о IJ v

членом лiчильноi KoMicii обрати:

ГОЛОСУВАЛИ
<За>- а
<Проти> - О ;

кУтримались >>- о

УХВАЛИЛИ:
одногодосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голова qB
секретар
член "l-цбо,tлtа- в.

3.СЛУХАЛИ: КИСЛОГО С.М., який запропонував розпочати гlроцедуру голосування та
надати кандидатури на посаду голови, заступника голови та членiв органу самоорганiзацii
населення.
ВИСТУПИЛИ: ГОВОРУХА.Т.В,, яка запропонувчrла обрати орган самоорганiзацii
населення у кiлькостi - 1 голова; - 2 застулники; -3 .rлена.

ВИРIШИЛИ: затвердити орган самоорганiзацii населення у складi:
- 1 голова;
- 2заступники;
- 3 члени

комlсlю.



ВИСТУПИЛИ:
яю запропонували на посаду голови

{.р 3,

il.rq
"/7 а/.."ъ

gt/
/о. t

V,
f с.ю

голови оСН:
rb v.B, /zL, 0,ю ty/ ,/t1

членiвосн dtf .. е Qо-сrа,r,сrрrо о. S, d?"

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii

результати виборiв:
який оголосив

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах Tленiв органу

самооргаIIiзацii населення <Щентральний >>:

h'Ф'l,t з8
( прописом) ( цифралли)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли у{асть у голосуваннi по виборах членiв орГанУ

сilмоорганiзацii населення кЩентральний>

Jц {rИ|',,l-t 38
( прогrисом) ( цифрами)

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

сtlмоорганiзацii населення кЩентральний>>:
о

(прописом) (цифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, поданих за кожного з кандидата на посаду голоВи,

заступника, членiв органу самоорганiзацii населення <I_{ентральний>>

Ns
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: РУБДН В.В., який нагоJIосив про долуrення бюлетенiв дJuI голосування до
протоколу зrгальних зборiв громадян.

4.Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населеннЯ
<<Щентральrrий>>.

СЛУХАЛИ: IЩЕНКО Т.О. про затвердження Попоження про орган сilмоорганlзацll
населення кЩентральний>>.
ВисТУПИЛИ:

1. ГОВОРУХА Т., яка ознайомила присугнiх з Положенням та запропонувала Його
затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - Зt
<Проти> - О ;

<Утрима,rись >>- о

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацiТ
кЩентральний>.

населення

5. Про обраншя уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населення <<Щентральний>>

СЛУХАЛИ:
IЩЕНКО Т.О. - Про обрання )цIовноваж9них осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацii органу с{lNIоорганiзацii населення кЩентра-шьний>

ВисТУПИЛИz
М., який заrтропонував уповноваженими представниками обрати

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 38 :

<Проти> - 0 ;

кУтримались )- о

УХВАЛИЛИ : уповноважити s|.b. в

Додаток:
.Щодаток Nчl

оry

Голова зборiв

Секретар зборiв

r-цеаца е, Jц

(прiзвutце пtа iH iъliалu)


