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протокол
загальних зборiв громадян за мiсцем проживання
ОСН <Ударне> в с.Горiхове, с.Гурине, с-щi Ударне

tч& ,ztд.azlzcllz*rЁ а&( н
(muп заzальнuх зборiв)

Присутпi:

_r{асники загаJIьних зборiв громадян за мiсцем проживання представники мешканцiв та
мешканцi органу самоорганiзацii населення <Ударне> в кiлькостi €/ осiб (список у
додатку 1 до цього протоколу);

- перший заст).пник 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
ДОРОIТrКО Ангелiна Миколаiвна;
-головний спецiа.пiст вiддiлry 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 J\Ъ 84 Про
внесення змiн до розпоряджень }Гs72,7З,74,75,76,77 < Про скликання загальних зборiв
громадян за мiсцем проживання), визначено головуючим загаJIьних зборiв першого
заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - КИСЛОГО
Сергiя Михайловича.

ВИСТУПИВ: КИСЛИЙ С.М., який проiнформував про необхiднiсть обрання складу
оргЕtну сilмоорганiзацii населення та повiдомив, що до виконкому надiйшли повiдомлення
про проведеЕня загальних зборiв представникiв громадян за мiсцем проживання
с.Горiхове - (вул.Успiшна);
с.Гурине (в'iзд Квiтневий, вул. KBiTHeBa, вул.Лiсова, вул,Лугова, вул.Низова,

пров.Квiтневий);
с-ще Ударне - ( вул. Барвiнкова, вул.Березова, вул.Горiхова, вул.Щружби, вул.Iюнська,

вул.Молодiжна, вул.Стадiонна, вул.Ударна, вул.Шкiльна, пров.,Щружби, пров.Iюньський,
пров.Ударний, пров.Шкiльний) щодо обрання складу органу самоорганiзацii населення та
затвердження rrоложення шро орган счtмоорганiзацii населення ОСН ( Ударне>.

1. Про обрання секретаря зборiв
СJIУ)ИJIИ: КИСЛОГО С.М., яай повiдопшв, що дя ведешuI црсrюколу зilпuънlж зборiв небхiдlо
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обратасекретаря

ВИСТУПИЛИ:
зборЪ.
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який( яка) запропонував(ла)
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ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - ýУ ;

(Сtрогш- / |

кУтримаlп,rсь>-. О

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем зборiв: йt<a,*,t.o-o #&olrai-e" ;я la,
(Прiзвuu4е, iлl'я, по баmьковi. ,Щаmа нароdэrсення. Серiя mа номер паспорmа. Мiсце проэtсuвання.)

2. Про затвердження порядку денного зборiв.

СЛУХАЛИ:
КИСЛОГО С.М., ясй заrrропоlтрав зtlIвердfiи порядок дет*пй
УХВАЛИЛИ:
затвердити такий порядок денний зборiв:

1.Про обрання складу органу самоорганiзацii населення кУдарне>;
2.Про затвердження Положення про орган саN{оорганiзацii населення <Ударне>.
3.Про обрання }.повноважених осiб дJuI lrодальшоi подачi документiв для легалiзацiI

органу сЕlI\lоорганiзацiТ населення кУдарне >.

3. Про обрання складу оргашу самоорганiзацii населення <<Ударне>>

ВИСТУПИЛИ:
1.КИСЛИЙ С.М., який повiдомив гIро необхiднiсть обрання складу органу
сtln,Iоорганiзацii населення кУдарне> та з метою органiзацii голосlъаЕня, видачi бюлетенiв
для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв виборiв обрати лiчильну
комiсiю.
2 0.ts який( яка) запропонував(ла) головою лiчильноТ KoMicii
обрати:
секретарем л1 KoMicii обрати: btylZ4--

чJIеном лiчильноi KoMicii обрати:

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 

'/ 
,,

кПроти> - 0 ;

кУтримались> -0
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УХВАЛИЛИ:
одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голова сrаа41"l.r".rю с" о

,l /"а

чJIен tr}
3.СЛУХАЛИ: КИСЛОГО С.М., який запропонував розlrочати процедуру голосування та
надати кандидатури на посаду голови, заст}.IIника голови та.rленiв органу сilп,Iоорганiзацii
населення.
ВИСТУПИЛИ: ЛIННIК М.О., яка заlтропон}ъала обрати орган саNlоорганiзацii населення
у кiлькостi - 1 голова, - 4 заступника; - 2 члена.
ВИРIШИЛИ: затвердити орган самоорганiзацii населення у складi:

- 1 голова;
- 4 заступника;
- 2 члена.



ВИСТУПИЛИ:
як запропонували на посаду голови

с- а. /ц-Е. /r,
4

Заступника голови оСН
/2 а.

членiвосн

{. в. lf l|/, В./о
/о. с,

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii

результати виборiв:

с"а який оголосив

1) Кiлькiсть виборцiв, що отрима-пи виборчi бюлетенi по виборах ,шенiв органУ

сilмоорганiзацiТ населення кУдарне>:

fft -и"о ýl
( прописом) ( цифрами)

2) KiлbKicTb виборцiв, що взяли участь у голосуваннi по виборах членiв органУ

сЕll\{оорганiзацii населення кУдарне>
It tn",r ýl

( прописом) ( цифрами)

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

сЕll\лоорганiзацii населення кУдарне >:

о
( прописом) ( uифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, подаЕих за кожного з кандидата на посаду голови,

заступника, членiв органу с€lп{оорганiзацii населення кУдарне>

5.СЛУХАЛИ: КИСЛОГО С.М., який наголосив гIро долучення бюлетенiв дJuI голосування
до протоколу загч}льних зборiв громадян.
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Прiзвище, iм'я, по батьковi
кандидата

Посада на яку
претендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, rтоданих за
кожного каЕдидата
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4.Про затвердження Положення про орган самооргапiзацilнаселенця <<Ударне>.
СЛУХАЛИ: IЩЕНКО Т.О. про затвердження Положення про оргаЕ с€lшIоорганiзацii
населенЕя <<Ударше>.

ВисТУПИЛИz
1. БЕЗРУК В., який ознайомив присутнiх з Положенням та запропонував його

затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> -

<Проти> - 0 ;

<<Утримались>> -а

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

5. Про обрання уповнбважених осiб для подальшоi подачi докумеЕтiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населенЕя <<Ударне>>

СЛУХАЛИ:
IЩЕНКО Т.О. - Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
логалiзацii органу саI\лоорганiзацiТ населення <Ударне >

ВисТУПИЛИ:
НОВА В., яка зашропонувала уповноваженими ,ти

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - ý/
кПроти> - О ;

<Утрима,тись> -0

УХВАЛИЛИ: уповноважити ф#*-- Д Й , /{r-rХЛ:-t *о Z В.

.Щодаток:
Щодаток J.lЪl

Голова зборiв
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