
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживання

.// липня 2021, р.

м.Люботин, вул. Матросоваr20
Кiлькiсть учасникiв конференцii 51

Голова зборiв ШЕВЕЛIНДА М.О.
Секретар зборiв ЛУК'ЯНЕНКО О.О.

Присутнi:
- r{асники конференцii представники громадян за мiсцем проживання в кiлькостi 5 1 особи
(список у додатку 1 до цього протоколу);
- депутати MicbKoT ради: Людмила Андрiiвна ГЕЛА;
- заступник мiського гопови з tIитань дiяльностi виконавчих органiв ради - РУБАН
Вячеслав Валерiйович;
- начальЕик вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики -
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiалiст вiддiпу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики

ДОРОШКО Ангелiна МиколаiЪна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ГоВоР Наталiя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд 06 липня 2021 року J\Ъ 168 <Про

пiдготовку та проведення конференцii представникiв громадян за мiсцем проживаннJ{),

визначено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцii.
Учасниками та iнiцiаторами конференцii громадян за мiсцем проживання мож}ть бути

дiсздатнi громадяни Украiни, яким виIIовнилося 18 poKiB i якi постiйно проживaють на

вiдповiднiй територii.
У конференцii не можуть брати г{асть громадяни, визпанi судом недiездатними, особи ,

що знаходяться у мiсцях позбавлення волi, а також особи, якi рiшенrrям суду перебувають

в мiсцях примусового лiкування.

СЛУХАЛИ: Тетяну IЩЕНКО, яка повiдомила, що до виконttвчого KoMiTeTy надiйшло
повiдомлення вИ представникiв громадян щодо проведеннlI конференцii представникiв
громадян за мiсцем проживання. Наданi протоколи зборiв мешканцiв, якими визначенi

представники вiд вулиць для y{acTi у конференцii. Вiдповiдно до списку ресстрацii на
конференцii присутнi 51 представIIик (необхiдна мiнiмальна кiлькiсть - l0 ).
Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцii приймають r{асть:

- делегати вiд мешканцiв;
- деllутати Л. ГЕЛА;
- представники виконкому заступник мiського голови В. РУБАН, спецiалiсти

вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики Т. IЩЕНКО,
А.дорошко, н.говор.

Щля ведення конференцii необхiдно обрати головуючого та дJuI ведення протоколу -
секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю.
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вистуПИЛИ нЕСтЕрЕнкО Л.В., яка запропонувала обрати голов},ючим

шЕвЕлIнду м.о., секретарем наради - лук,янЕнко о.о,

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 51

<Проти> - 0

<Утримались> - 0

.Щепугат ЛюботинськоТ мiськоi ради л.гЕлА ylacTi у голосуваннi не приймала (не е

мешканцем ланоi територii).

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головуючим конференцii:

_ШЕВЕЛIНДУ Миколу Олексiйовича. 1

( Прiзвище, iм'я, по батьковi. ,Щата народження.Серй та Еомер паспорта.Мiсце проживання.)

2. Обрати секретарем Лук'яненко Ольгу Олександрiвну.

1.Про затвердження порядку денного конференцii'.

слухдЛИ: головУючого шЕвЕлIНду м.о., який запропон}ъав такий rrорядок денний

1, Про обрапЕя скJIаду органу самоорганiзацii населенЕя <<Гвоздика>;

2. Про затвердження Полояtення про орган самоорганiзацii населення <Гвоздика>;

3. Про обрання }тIовноважених осiб для подальшоi подачi док}ментiв для легалiзацii

органу самоорганiзацii населення <Гвоздика>.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 51

<Проти>- 0

<Утримався> - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii.

2. Про обрання складу органу самоорганiзацii населеЕня <<Гвоздика>>

слухдли: Пдлдгутд ю.в., який повiдомив про необхiднiсть обрання скпаду органу

самооргаНiзацii населенЕя <<Гвоздика> та з метою органiзаuii голосування, видачi

бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв виборiв обрати

лiчильну комiсiю.
вистуПИЛИ: пронЕнКо с.в., який запРопонуваВ головоЮ лiчильноi KoMicii обрати:

ГАЙДОМАКУ Наталiю Василiвну
секретарем лiчильноi KoMiciT обрати: чЕрнявСЬКУ Наталiю IBaHiBHy

членом лiчильноi koMiciT обрати: топчIй Юрiя днатолiйовича.



ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 51

кПроти>- 0

<Утримався> - 0

УХВАЛИЛИ: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голова ГАЙДОМАКА Наталiя Василiвна
секретар ЧЕРНЯВСЬКА Наталiя IBaHiBHa

член ТОПЧIЙ Юрit Анатолiйович

СЛУХАЛИ: ШЕВЕЛIНДУ М.О., який запропонував розпочати процедуру голосування та
надати кандидатури на посаду голови, заступника голови та членiв органу сulш{оорганiзацii

населення.

ВИСТУПИЛИz КИРИtIЕНКО С.О., яка запропонувала обрати орг;lн самоорганiзацii
населення у кiлькостi - 1 голова; - 3 заступники; - 5 членiв.

ВИРIШИЛИ: затвердити орган саNлоорганiзацii населення у складi
- 1 голова;
- 3 заступники;
- 5 членiв.

ВИСТУПИЛИ ГОВОР С.В., ЗАГОРУЛЬКО А.В., КОЛЯДА С.Г., якi запропонуваJIи на
посаду голови ОСН: ТРЕМБУ В'ячеслава Iвановича та Степаненко Гшrну Олександрiвну

Заступника голови ОСН: ШЕВЕЛIНДУ Миколу Олексiйовича, ЛУК'ЯНЕНКО Ольгу
Олександрiвну, СТЕПАНЕНКО Ганну Олександрiвну.

ЧленiвОСН: ТОПЧIЙ Юрlя Анатолiйовича, ЛУК'ЯНЕНКО Юлiю Вiталiiвну, ГЛАМАЗДА
Олексiя Олексiйовича, СТЕПАНЕНКО Свiтлану BiKTopiBHy, ГАЙДОМАКУ Наталiю
Василiвну.
ВИСТУПИЛА: ЛУК'ЯНЕНКО О.О., яка запропонрала проголосувати списком за членiв
квартального KoMiTeTy,

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii ГАЙДОМАКУ Н.В., яка оголосила результати
виборiв:

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах чltенiв органу
самоорганiзацii населення кГвоздика>:

П'ятдесят один 51

(прописом) (цифрами)
2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли гIасть у голосуваннi по виборах .тленiв органу

саNIоорганiзацiТ населення кГвоздика>

П'ятдесят один 51

(прописом) (цифрами)
3) Кiлькiсть виборчих бюлетенiв, визнаних недiйсними по виборах членiв оргЕIну

са}dооргilнiзацii населення <<Гвоздика>:



00
(прописом) (цифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборчiв, поданих за кожшого з кitндидата на посаду голови)
застуIIника, членiв органу саN{оорганiзацii населення <<Гвоздика>>:

5.СЛУхдЛИ: ШЕВЕЛIНДУ М.о., який наголосив про дол)л{ення бюлетенiв для
голосування до протоколу заг€}льних зборiв громадян.

4.Про затвердження ПоложеЕня про орган самоорганiзацii населення <<Гвоздика>>.

СЛУХАЛИ: Тетяну IЩЕНКО про затвердження Положення про орган самоорганiзацii
населення <<Гвоздика>.

ВИСТУПИЛИz ЛУК'ЯНЕНКО О.О., яка ознайомила присутнiх з Положенням та
заrrропонувала його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 51;
кПроти> - 0;
<<Утримались>> - 0.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення rтро орган самоорганiзацii населення <Гвоздика>.

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацii населення <<Гвоздика>>

СЛУХАЛИ: ЯЩИНУ Л.М. про обрання уповноважених осiб дJuI подirльшоi подачi
докlментiв для легалiзацiТ органу самоорганiзацii населення <<Гвоздика>.

ВИСТУПИЛИэ ПАJIАГУТУ Г,I., який запропонував уповновzDкеними представникаN{и
обрати ТРЕМБУ В'ячеслава Iвановича, ШЕВЕЛIНДУ Миколу Олексiйовича.
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Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батьковi Посада на яку
претендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата

Тремба В'чеслав Iванович голова осн 44
Степаненко Ганна Олександрiвна голова осн 1

Шевелiнда Микола Олексiйович Заступник голови ОСН 51

Лlк'яненко Ольга Олександрiвна Заступник голови ОСН 50
Степаненко Ганна Олександрiвна Засцrпник голови осн 50

Топчiй Юрiй Анатолiйович Член оСН 51

Лук'яненко Юлiя ВiталiiЪна Член оСН 51

Гламазда Олексiй Олександрович Член оСН 51
Степаненко Свiтлана BiKTopiBHa Член оСН 5l
Гайдомака Наталiя Василiвна Член оСН 51
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