
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦІЇ представників громадян за місцем проживання

27 липня 2021 р.

м.Люботин, вул.3лагоди,50 
(біля приміщення НВК №2)
Кількість учасників конференції 14 
Голова зборів БЕЗДІДЬКО Ю.І. 
Секретар зборів РОСТОВЦЕВА О.В.

Присутні:

- учасники конференції представники громадян за місцем проживання в кількості 14 осіб 
(список у додатку 1 до цього протоколу);
- депутат міської ради Роман Сергійович ЗАГНОЙКО;
-заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -  Вячеслав 
Валерійович РУБАН ;

- головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики 
Ангеліна Миколаївна ДОРОШКО;
- головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики 
Наталя Іванівна ГОВОР.

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.07.2021 року № 181 «Про підготовку 
та проведення конференції представників громадян за місцем проживання», визначено 
працівників виконкому, що беруть участь у конференції.
Учасниками та ініціаторами конференції громадян за місцем проживання можуть бути 
дієздатні громадяни України, яким виповнилося 18 років і які постійно проживають на 
відповідній території.

У конференції не можуть брати участь громадяни, визнані судом недієздатними, особи , 
що знаходяться у місцях позбавлення волі, а також особи, які рішенням суду перебувають 
в місцях примусового лікування.

СЛУХАЛИ: Вячеслава РУБАНА, який повідомив, що до виконавчого комітету надійшло 
повідомлення від представників громадян щодо проведення конференції представників 
громадян за місцем проживання. Надані протоколи зборів мешканців, якими визначені 
представники від вулиць для участі у конференції. Відповідно до списку реєстрації на 
конференції присутні 14 представників .
Таким чином, конференція вважається легітимною.
В конференції приймають участь:

- делегати від кварталів №67,72,74;
- депутат Люботинської міської ради Роман ЗАГНОЙКО;
- представники виконкому заступник міського голови Вячеслав РУБАН, спеціалісти 

відділу забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики Ангеліна 
ДОРОШКО, Наталя ГОВОР.



• лг £4 79 74 необхідно обрати головуючого та для 
Для ведення конференції кварталів М-67,7 , ЛІЧШІьну комісію,

ведення протоколу -  секретаря, для підрахунку . олоеїв ли п  У

ВИСТУПИЛИ: Андрій ГАЛИН, який запропонував обрати головуючим Юрія 

БЕЗИДЬКА , секретарем Олеиу РО С ТО В Ц ЕВ І

Лічильну комісію

- Галину ТРОФІМОВУ
- Людмилу МІЩЕНКО
- Маргариту ЗОТОВУ

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -14  
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ: ...
1 Обрати головуючим конфер*

~ —  ~ міс№ " р —

2. Обрати секретарем 

Членами лічильної комісії

- Галину ТРОФІМОВУ
- Людмилу МІЩЕНКО
- Маргариту ЗОТОВУ

Олену Василівну РОСТОВЦЕВУ

1.Про затвердження порядку денного конференції.

г- і л п:с КРЗЛТ ПЬКА який запропонував такий порядок 
СЛУХАЛИ: головуючого на зборах р 5

деннии:
№74 з кварталами №67,72 та утворення нових

1. Про ініціювання злиття кварталу

2. „ “ основні напрямки діяльності ортани
3. Про територію, в межах якої планують здшснюватисв л

самоорганізації населення,  ̂ ^

4. Про назву органів ^ “^ “ “ “ Х дГпретставляти  мешканпів-учасників
5. Про обрання ініціативної групи, яка уд Р

конференції у Люботинській міській раді, місцем проживання, після

‘  - 
самоорганізації населення.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 14 
«Проти»- 0 
«Утримався» - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференції.

2. Про ініціювання злиття кварталу №74 з кварталами №67,72 та утворення нових 
ОСН.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах Юрія БЕЗ ДІДЬКА, який довів до відома присутніх 
результати обговорення питання щодо доцільності злиття органів самоорганізації 
населення та ініціювання створення нових органів самоорганізації населення шляхом 
злиття кварталу №74 з діючими кварталами №67,72. Відповідно до наданих протоколів 
мешканці кварталів №67,72,74 підтримують дану ініціативу, оскільки всі квартали мають 
спільні проблеми, які було б доцільно вирішувати комплексно.
Запропонував підтримати ініціативу щодо злиття кварталу №74 з діючими кварталами 

№67,72. Проінформував присутніх про порядок надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення та звернув увагу присутніх на необхідність обрання 
ініціативної групи, яка буде представляти інтереси мешканців в Люботинській міській 
раді.
ВИСТУПИЛИ: Ніла КОЛЕСНІК, Маргарита ЗОТОВА , Лариса КОТЕЛЕВЕЦЬ, які 
підтримали ініціативу злиття кварталу №74 з кварталами №67,72.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 14 
«Проти»- 0 
«Утримався» - 0

УХВАЛИЛИ:
1. Ініціювати створення нових органів самоорганізації населення шляхом злиття 

кварталу №74 з діючими кварталами №67,72

3. Про основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах Юрія БЕЗДІДЬКА , який запропонував визначити 
основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення такі:

- органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його 
утворення надаються такі повноваження:

- представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, кварталу в 
міській раді та її виконавчих органах;

- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента 
України та органів виконавчої влади, рішень місцевої ради та її виконавчих 
органів, розпоряджень міського голови;

- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм;



- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів 
щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з 
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, 
площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних 
майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою 
можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші
форми залучення населення;  ̂ _

. організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів 
щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, 
будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального 
користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення
таких робіт; _

- здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих 
будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово- 
комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках
ремонтних робіт; ,

- надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, 
фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно- 
оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, 
фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій 
народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут
нових обрядів; . . .  . ,

- організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім ям загиблих 
воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним 
сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого
самоврядування; . ^

- надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні 
протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної 
безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог
пожежної безпеки; ,

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні
ними охорони громадського порядку;

- розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
- вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах 

території діяльності органу самоорганізації населення,
- сприяти депутатам Люботинської міської ради в організації їх зустрічей з 

виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах,
- інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, 

організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
Таким чином, основні завдання ОСН є задоволення соціальних, культурних, 
побутових та інших потреб мешканців, можливість участі в реалізації соціально- 
економічного, культурного розвитку відповідної території, та інших місцевих 

програм.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 14 
«Проти»- 0 
«Утримався» - 0



4. Про територію, в межах якої планують здійснювати свою діяльність органи 
самоорганізації населення,

СЛУХАЛИ: голів органів самоорганізації населення Юрія БЕЗДІДБКА, Галину
ТРОФІМОВУ, які запропонували створити органи самоорганізації населення в таких 

межах:
- вулиці 8 -  Березня (№1-,26-), Західна (№41-, 36-), Кооперативна (№1-11, 2-8), 

Проточна, Озорянська віднести до кварталу №67.
- вулиці Гастело, Робоча, Слюсарна (25-, 28-) віднести до кварталу №72.

Зайважили, що дана ініціатива підтримана мешканцями кварталу №74.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 
«Проти»- 0 
«Утримався» - 0

УХВАЛИЛИ:
1. Пропозицію підтримати.

5. Про назву органу самоорганізації населення.

СЛУХАЛИ: Андрія ГАЛКІНА, Людмилу МІЩЕНКО, Олександра КАПЛУНА , які 
запропонували назву «Джерело» для кварталу що буде утворений у результаті злиття 
кварталу №67 з частиною кварталу №74.
СЛУХАЛИ: Галину ТРОФІМОВУ, Ларису КОТЕЛЕВЕЦЬ, Маргариту ЗОТОВУ, які 
запропонували такі назви для кварталу, що буде утворений у результаті злиття кварталу 
№72 з частиною кварталу №74 «Водограй», «Мрія», «Патріот».
Після нетривалих дебатів та обговорень учасники конференції прийняли загальне 

рішення обрати назви « Джерело» , «Водограй».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 14 
«Проти»- 0 
«Утримався» - 0

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

УХВАЛИЛИ:
Назви органів самоорганізації населення «Джерело», «Водограй».



6. Про обрання ініціативної групи, яка буде представляти мешканців-учасників 
конференції у Люботинській міській раді

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах Юрія БЕЗДІДЬКА щодо складу ініціативної групи, 
яка буде представляти мешканців-учасників конференції у Люботинській міській раді. 
Після дебатів, обговорень конференції мешканців обрали ініціативну групу у складі:

БЕЗДІДЬКА Юрія Івановича,  ̂ _
ГАЛКІНА Андрія Миколайовича, і 
ТРОФІМОВОЇ Галини Василівни,
ШУЛЬГИ Олени Павлівни, з 
КОЛЕСНИК Ніли Адольфівни, _
РОСТОВЦЕВОЇ Олени Василівни,

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 14 
«Проти»- 0 
«Утримався» - 0

УХВАЛИЛИ:
Обрати ініціативну групу для подальшої подачі до міської ради документів про створення 
органу самоорганізації населення:

БЕЗДІДЬКА Юрія Івановича,
ГАЛКІНА Андрія Миколайовича, і 
ТРОФІМОВОЇ Галини Василівни,
ШУЛЬГИ Олени Павлівни, з ~~
КОЛЕСНИК Ніли Адольфівни, і 
РОСТОВЦЕВОЇ Олени Василівни,

7.Про ініціювання скликання конференції мешканців за місцем проживання, після 
отримання дозволу Люботинської міської ради на створення органу самоорганізації 
населення.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах Юрія БЕЗДІДЬКА , який проінформував 
присутніх щодо подальшої процедури по створенню органу самоорганізації населення 
після отримання дозволу Люботинської міської ради:
- отримання ініціативною групою рішення сесії Люботинської міської ради;
- ініціювання скликання конференції представників громадян.

Запропонував доручити ініціативній групі, після отримання рішення Люботинської 
міської ради про надання дозволу на створення ОСН, скликати конференцію для 
обрання органів самоорганізації населення.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 14 
«Проти»- 0 
«Утримався» - 0

УХВАЛИЛИ:

Доручити ініціативній групі, після отримання дозволів, скликати конференцію для 
обрання ОСН.

Протокол зборів складений на 7 сторінках в 4 екземплярах.

Голова зборів

Секретар зборів О.В. РОСТОВЦЕВА

Ю.І. БЕЗДІДЬКО


