
11РОТОКаЛ КОýФЕРЕýЩ* Ерgдsтаýникiв грФеt*дяЕ за мi*цем Ех}а}кр[ваЕпýя

13 еерпня 2&?1 р-

м.Ллобвтиц, Е]r,л. Злаr*дх, 58

Кiлькiсть уч*сникiв кокфережщý lL _

Гол**а зý*рiв 3*lltoйzo Р. е
CeKtrleTap зборiв ш2JLцs4/Ф ,/. а .

e7v

IIрисутпi:
- уI€юЕIrки конференцiТ Еtr}едOтавIIики громадfi{ за мiсцем пtrюжив{lýня в Ki.lbKocTi

/g особи (сrrисок у додатку 1 до цього протоколry);

- деrгусат Jhоботинськоi MicbKoT ради: Роман Сергiйович ЗАГНОЙКО;
- перlвий застJaýЕIик мiського гоJIови з Еитtшь дiяъностi викоIIавIIих орrанiв рам -
lМСЖЙ Сергй Михайлович;
- керуюча справаIиЕ B}rкorrкoмy - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
- Еачi}льЕик вiддi.ry забезrrечентля дiяlьностi викоЕкому та вr5rгрiшвьо? полiтики -
IЩЕНКО Теrяна 0лексавдрiввц
- головний спецiаriст вiмirг}, забезпечення дiяьностi BlrKoHKoMy та вттугрiшньоТ пояiтики

ДОеОШКО Акrелiна МиколаТвна;
- головняй спецiалiст вiддiэry забезпеченrlя дiяпьностi виконкOму та внугрiшяюТ полiтики
ЕпIIкАРСЬкА Еаталiя IBmriBHa

Вiдповi,rцно до розшоряджеЕнlI мiського.головЕ вiд 05 серfiня 202l роlсу Ns 188 <<Про

пi;iготовку та ЕIюведеЕяя конференцi? представникiв громадян за мiсцем прожив€lннlD},

вЕзЕачеЕо працiвникiв викоЕкому, що беруть }часть у конференфi.
Учасниками та iнiцiаторt}IuЕ конфернчiТ громадян за мiсцем trIюживаЕня можlrrь буги
дiездатнi цромадяIIЕ Украiки, яким виIIовЕилося 18 poKiB i якi постiйно прожив{tють Еа
вiдlовiднй териlгорiТ.

У конфервliТ не можrуть брашr увсть громадяЕи, визнанi судом недiездатнимЕ, особи ,

щ0 зЕitхомться у мiсцях позбавлеrrня вопi, а також особи, якi рiшеннfrчf суду перебувають
в мiсцях ЕрIIмусового лiкування.

СЛУХАJМ: Лiдiя КУШНКО;'яка повiдомЕлъ що до викоЕавчого KoMiTeTy надiйIшло

повiдомленкя вiд пtr}едставIrккiв громадяЕ щод0 цроведення конфернцi? представникiв

{ромадяЕ за мiсцем ЕIюжЕваЕЕя. Наданi протоколЕ зборiв мешсанцiв, якими визначенi
шредставники вiд вуJrг{ць дtя участi у конференцii. Вiдповiдно до сIIЕску реестрацiТ на
конференцiТ присупli /g представникi6.
Таким чЕЕом, конференцiя вважасться легiт:tьлною.

В кояференцi? rrриймаrоть )Еаеть:
- делегатЕ вiд меlшtанцiв;
- дflIутат Рсмап ЗАГНОЙКО;
- предстчlвýикЕ викоЕкому перший застуýЕик мiського гоJlовIr Серriй КИСJIIЙ,

керуюча сЕрав:IIиI{ виконкому, спецiалiсти вiддiJIу забезпеченкя дiяльностi
викоЕкому та внугрiшньоТ полiтшсr Тетяна IIЦЕНКО, Аrтгелiна ДOРОШКО,
Наталiя тпIIкАРСъкА.



fýrя ведення кокференцiТ необхiлно обрати головуючого та дгrя ведеIilш протоколу -
секретаря, длtя пiдрах5rнку голосiв - лi.пльву комiсiю.

Вtr{СТУIIИJIИ:
1c"aizotTHo

kопuьебец' Й ! -яка запIюIrоIIуваJIа обрати голов)rючим
р.с секретарем наради - Ш.елцмио /- ётг

ГоЛоСУВАJI}I:
<<За>> - .{6

<Проти>> - 0
кУтрrмаписъ>> - 0

УХВАJIИIIИ:
1. афатv.голов)доIIЕм конференцiТ :

//о //. /?88 ,иll73 йоrолurа
( Прiзвище, iм'я, tlо батьковi. flaTa народрrсенrи.Серй Iа нOмер паспорта-Мiсце прожlвання.)

2. Обратисецретарем fuлrtцмrэ / .8,т/т

l.ilpe з:rтверд:феЕýя ЕOрядr*лy д€ýк8гФ кснференцiL

Сл}ГJ{АJм: гOловуIочоII} на зборах
заЕроЕоЕував такий порядок денrlий:

5аоuеоПzо P.mo*l якrrа

1. Про обравня скJIаду оргаrry самооргаЕiзацiТ наýелення кВадограй>;
2. Про затвердження Положення про орган с€tмооргаЕiзацif ЕаселенIu{ кВодограй>;
З. Про браrтня уIIовЕоважених осiб дJIя Еод:шьшоТ пода.Ii документiв дJIя легалriзацiТ

орrаýу сztь{оорг€шiзацii насоленнr{ <Водоrрай>.

ГОЛОСУВАЛII:
<<За>> - 46
<<Проти>- 0
кУтримався> - 0
УХВАJIИJIИ:
Затвершти Еорядок денний кокференцii.

2, IIр* с*ýранкя еклsду ергsку саLIоФрr,аЕiзацiТ ЕаселеýЕя <<Еед*rр*йr>

СЛУХАЛИ: 3аа_мо;zо P"u*H , якI,Iи IIOвхдGмив про необхiдлiсть
обрання скпаф/ органу самоорганiзачii населення кВодограЬ} та з метою органiзацii
голOсуваЕня" видачi бюпетенiв дlя виборiв, пiдрахунку голосiв та визЕачення резуяьтатiв
виборiв обрати лiwьну комiсiю.
ВИСТУIIý{ЛИ: ДбLпа на rc О" 4, , який
лi члл;тьнgТ Koмici? *6рати ; ц
ýекре"арее{ лi.ддьв*i KoMicij' обрати : lco е. в.
чJIеliам лi.млъноТ KoMic,i? обрати: //юtуле,а е€ецв Й /.

заrrрsЕонував гФJ{овФ}0



гоЛоС).ВАЛЕ:
кЗа>> - /6
кПроти>- 0
кУтримався> - 0

}1{ýАЛИЛИ: *дrrогФд*gк0 *брати такий склад ltiчидькоТ к*пцiсif:

гffдOЕа /la. t
ceKpgтqp
tmeн "Ьrrлр.оo6ацв Z /

CJIЖAJI}I: головуючого Еазборах 3а-а-lо;ао Р С- ,якпй
заЕропоЕував розпочжи процедуру голосув€lff{rl таB.адыrи канддач{ри на rосаду голови,

зесчдшика голови та чяенiв оргаЕу с€rеfооргaшiзацi? ýi}ceJlerlllrt.

l*},{{]Т}'-JТ&{Л!,t: яка запр0$0тlува"liа

обрати оргаЕ еееr**ргаЕiзацii ЕаеелеЕЕя у кiлькостi- 1голова;- t застуIIЕики;- 5
члеl{tв,

ВИРIШИЛИ: затвердIrти оргаЕ сit*rооргаЕiзацiТ населеЕЕя у складi:
- 1 голова;

- .?, застуЕýикк;
- 5 ,цreнb-

i}ý,{CTYilE,{Ji,f : ea|{eilL //. якл

Еа посадl головЕ ОСН:

Застушгика голови ОСЕ{l

ЧлевiвОСН: Ьrуlае€ецв Й l, &цr2ецщ { h fuа-шом, n?-d.-7 7 7

ВИСТУТIИJIА: hлеенаь t, Д. ,яказапроflоЕувчша
цроголссувilти сгtиском за членiв кваI}тzilьýого KoMiTery.

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчрэлъноi KoMiciT /е**о*rц Н. / , яка оголосиJIа

резуJIьтативиборiв: 
'/ О

1) Кiлькiсть виборцiв, що отрима.тlи виборчi бюяgтенi rro виборах .шенiв оргаЕу
с.}ь{ооргаF{ iзацii нас€леншI кВодограй> :

/аjа4цд.4.{,r2$ /6
t "р"оffiiГ t ц"*ра^r"l

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли у{асть у голос}tsанкi по вибораrr .шенiв оргаЕу
сrll\,fооргfiIiзацiТ ЕЕЕеýеЕ}Iя кВодограй>

r'б
{ цифраги)

tаtiэ*lпаэ,ц,N 2ь

-17-

( гtрогплсом)

/Д-u,tъzа, о. п, Исfаоtвsалр о, t.

Ur



З) KiгьKicTb вибор,rrоr бюлетенiв, визIIаЕIж недiйсними по виборах членiв оргшry

самооргаЕiзацii ЕаселеЕЕя кВодограй>:

Рсц,,lь 0

( прогп?сом) ( щфрами)
4) Кiлъкiсть голосiв впборцiв, подаЕих за кожЕого з канд{дата на шосаду годови,

зzlgЕуrrника, чlrевiв trрг€lЕу саьfооргаfiiзащii ЕаселеЕня <Водограй>:

, який Еаголасив про доJгrIеIшя
бюлетенiв для голосування до цротокоJry з€}Е?JIьЕих зборiв громадяЕ,

4.Про затвершкення Положецня про орган еамоорганiзацfiнасе.пеIIЕя <ёодограЁ>.

CJ{YXAJIEI: Тетяву IIIFHKO цро затверджешffI Положеняя про оргаЕ ýаIl{ооргаЕiзацii

Пgя*хtеняям n* =urr}Б@Бu йо* =атвердитЕ

ГОЛОСУВАДЕ:
<<Зау> - /6
кГlроти> - 0;
кУтримапись>> - 0.

УХВАЛИЛЖ: затвердити Пgлtэже}rrill ýр0 орг8н сае{OоргаЕiзацit населеýl{я <<Ввдtэграй>

5" ýрtr *бракня уý8вн8Еа}кенкх есiб для шsдальЕIIаТ rr*дачi дечrn4еýтiв для
л*rалiзацiТ орг*ву еа*{с{}рrаЕiзацiТ H&ee-Jlelrня <<ýодограй>>

СJIУхАJIи; 3ацоЕа" р. с. про обранЕя }т}OвЕоважеЕих осiб д:lя
подапrьшоТ кода,ri докуrоrентiв для дегалiзацii органу ff}мооргаЕiзацii ЕаселенЕя
кВодогр*й>.

жи{]ТУшРý",i{&l: Доп-rо6,, е3о
уIIовýоважсI;Еми iтредставникамн сбратк
!аба_льраlr< О. r., Сltqz6?-а а" ,Г,

прксугнiх з

ýь
з{тт

Прiзвище, iм'я,
кенмджа

fl* батьковi Посада ца яку
ýретенд/е кандидат

кiлькiеть голосiв
виборцiв, Еодаш{х за
кожЕого канЕдата

/ f7r5uqS;ua& h.лuна бa-ecar'6,rra Zоr,rоба .й
Z ,/2еяьr/-а ал*-lэ fuЗz.;lаса 3о-чапоrоrrr ,а

?r%rзпоz, о,ор-.zа-плuz f-r,олоriоlсr,, &aEa,l rrr?lzaz
q, hn olleleoK l1oooo{' ./)fujr'Ou-a и{ lA
г ?_"а.лtцел.zо ДоЬ;L fuлrrllБна Чл.еу "/6
в /pLrrn rlurrrn /'f>-ril УЬ -;воо Чле-лl /6
+ .{u-"nn-.- /ао/,р fuo*orr'Kuo Члеrr r'б
V Llrb,aztaKllo ýrой) оirпаltiобыr Ча e,rr /6

(/ // r

,7 -v 7

А ялсrй здIропон}.вав



ГоЛоСУВАJI}I:
кЗа>- /6
кПрошl> - 0;
кУтриммись> - 0.

}rIGАJIилr{: Jrповцов&iкЕти

_ фrРi-оба 1. ё,
- ,4лб-а-sвk2llz- Е. с.

FlЦ,qrtь
а еа о.

ýодаток:
ýодатокýчI

Г*я*ва конференцiТ .Ъrr*.lь РС,

_11(aaa-Bto /. В.Tv
Секретар конференцii


