ЛIОБОТИНСЬКА МIСЪКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

но
голови

БАн
1р

**,lTti
Шротокол ЛЬ 4
засiдання робочоi групи з питань
Громадського бюджету (бюджету участi)
в Люботинськiй мiськiй територiальнiй громадi.
8

м. Люботин

липня 2021 року

Голова засiдання: Вячеслав Рубан - застчпник мiського голови.
Секретар засiдання: Лiдiя КУДЕНКО - керуюча справами виконавчоГо
KoMiTeTy;

Присутнi члени робочоi групи:
Олена КОНДРДТЕНКО - нач€Lльник вiддiлу юридичного забезпеченI{я;
Ольга АГеСВА - депутат Люботинськоi MicbKoT ради;
Оксана СЕРГССВА - депутат Люботинськоi MicbKoi ради;
Iлля IIIЕЛЕСТ - радник мiського голови;
KpicTiHa ОНIЩЕНКО - заступник голови Молодiжноi ради при ЛюботинськiЙ
мiськiй радi.

Вiдсутнi члени робочоi групи:
Володимир ГИРЕНКО - депутат Люботинськоi MicbKoT ради;
Свiтлана ЛДЗОРЕ,НКО - начальник вiддiлу у справах молодi та сгIорту;
Олена НИКОНЕНКО - начальник I]НАП ;
Софiя ЩЕРБАТКО - член мiськоi ради старшокJIасникiв;
Владислав IOHIH - голова ГО (3 НАМИ БОГ I УкраТна>
Длла ЧЕКДРДIНА - завiдуюча сектором комп'ютерного забезпечення вiдлiлу
по забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики.

Порядок денний

1, ОбраIrня секретаря засiдання;

2. Вiдкритгя скриньок iз пунктiв гоJIосування;
З. Пiдрахунок паперових бюлетенiв для голосування;

3.1. Кiлькiсть паперових бю;rетенiв по кожному з проектiв;
4. Внесення rrаперових бюлетенiв на онлайн-платформу електронноi

демократii е-DEM.

Розгляд питань порядку денного

1. СЛУХАЛИ: Вячеслава РУБАНА, який доповiв, що на засiданнi
вiдсутнiй секретар робочоТ групи Свiтлана ЛАЗОРЕНКО.
ВИСТУПИВ: Iлля ШЕЛЕСТ, який

запропонував обрати

секретарем засiдання Лiдiю КУДВНКО.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8, проти - 0, утримались - 0;

2.

СЛУХАЛИ: Лiдiю КУДЕНКО,

3.

СЛУхАЛИ: олену КонДРАТЕнКо, яка

яка запропонувала lrочати вiдкриття
СКринЬок iз пунктiв голосування, вона зазначила, що на кожнiй з скриньок
tIрисутня пломба.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8, проти - 0, утримались - 0;
пiдрахунок голосiв.

ГОЛОСУВАЛИ:

запропонувала розпочати

за - 8, проти - 0, утримались - 0;

3.1

СЛУХАЛИ: Iллю ШЕЛЕСТА, який доповiв, що у процесi пiдрахунку
голосiв отримали TaKi результати:
- Проскт JЪ 1 - 5(п'ять) бюлетенiв
- Проект j\Ъ 2 - 6( шiсть) бюлетенiв;
- Проект J\Ъ 4 - 3(три) бюлетенi;
- Проект J\Ъ б - 42( сорок два) бюлетенi;
- Проект J\lb 8 - 21(двадцять один) бюлетень;
- Проскт Jф 9 - 15( п'ятнадцять) бюлстенiв.
ГОЛОСУВАЛИ: за -8, проти- 0, утримались- 0;

4. СЛУХАЛИ: Оксана СЕРГ€СВА, яка заlrропонувilла розпочати
внесення паIIерових бюлетенiв на онлайн-платформу електронноi

демократiТ е-DEM.

ГОЛОСУВАЛИ:

за - 8, проти - 0, утрима-пись- 0;

Голова засiдання
Секретар засiдання
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