
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживання

13 серпня 202| р.

м.Люботин, вул. Злагодиr50
Кiлькiсть учасникiв конференцiТ 19 чол.
Голова зборiв Андрiй ГАЛКIН
Секретар зборiв Тетяна БОНДАРЕНКО

Присутнi:
- }часники конференцii представники громадян за мiсцем проживаннJI в кiлькостi 19 осiб
(списокудодатку 1 до цього протоколу);
- перший застуIlник 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 вiддfury забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики

ДОРОШКО Ангелiна Миколаiвна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внугрiшньоi полiтики
ПУШкАРСЬкА Наталiя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розlrорядження мiського голови вiд 05 серпня 2021 року Ns 187 кПро
пiдготовку та проведення конференцiТ rrредставникiв громадян за мiсцем проживання)),

визначено праuiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцii.
Учасниками та iнiцiатор€lN{и конференцii громадян за мiсцем проживання мож}"ть бути

дiездатнi |ромадяни УкраТни, яким виповIIилося 18 poKiB i якi постiйно прожив.lють на
вiдповiднiй територii.

У конференцiТ не можуть брати rIасть громадяни, визнанi судом недiездатними, особи ,

що зЕilходяться у мiсцях позбавлення волi, а також особи, якi рiшенням суду перебувають
в мiсцях примусового лiкування.

СЛУхАЛИ: Лiдiя кУДЕнко, яка повiдомила, що до виконавчого KoMiTeTy надiйшло
повiдомлення вiд представникiв громадян щодо проведення конференцii представникiв
громадян за мiсцем проживання. Наданi протоколи зборiв мешканцiв, якими визначенi

представники вiд вулиць для участi у конференцii. Вiдповiдно до списку реестрацii на
конференцii присутнi 19 представникiв .

Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцii приймають rIасть:

- делегати вiд мешканцiв;
- представники виконкому перший застуIIник мiського голови Сергiй КИСЛИЙ,

керуюча справаIчIи виконкому Лiдiя КУДЕНКО, спецiалiсти вiддiлу забезпечення

дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики Тетяна IЩЕНКО, Ангелiна

ДОРОШКО, Наталiя ПУШКАРСЬКА.



,щлrя ведення конференцii необхiдно обрати головуючого та для ведення тrротоколу -
секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю,

вистуПИЛИ:ЮЛiя КоНоНЕнко, яка заIIроПонувала обрати головуючим Дндрiя

гАлкIнА) секретарем наради - Тетяну БондАрЕнко,

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 19;

кПроти> - 0;

кУтримались> - 0.

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головуючим конференцii:

ГАЛКIНА Андрiя Миколайовича.
( Прiзвище, iм'я, по батьковi. Щата народження.Серiя та номер паспорта.Мiсце проживання,)

2. Обрати секретарем БондАрЕНКо Тетяну IBaHiBHy

1.Про затвердження порядку денного конференцii,

слухдЛИ: головуючого на зборах Андрiя гАлкIнА, який запропонував такий порядок

денний:

1. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <,Щжерело>;

2. Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населеннЯ <,Щжерело>;

3. Про обрання уповноважеЕих осiб для подальшоi подачi документiв дпя легалiзацii

органу самоорганiзацiТ населення к.Щжерело>,

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 19;

<Проти>- 0;

кУтримався> - 0.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференчiТ

2. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <<Щжерело>

слухдЛИ: головУючого Дндрiя гАлкIнА, який, повiдомив про необхiднiсть обрання

складу органу самоорганiзацii населення <,Щжерело> та з метою органiзацii голосування,

видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв виборiв

обрати лiчильну комiсiю,
виступили:, геннадiй БонДАРЕ,НКО, який запропонував головою лlчильно1 КОМlС11

обрати: Свiтлану КАПЛУН ;



секретарем лiчильноi KoMiciT обрати: Сергiя КОЗЛIТIНА;

членом лiчильноi KoMiciT обрати: Миколу ВОРОНКА.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 19;

<Проти>- 0;

<Утримався> - 0.

УХВАЛИЛИ: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:

голова Свiтлана КАПЛУН;
секретар Сергiй КОЗЛIТIН;
член Миколу ВОРОНКА.

СЛУХАЛИ: головуточого на зборах Андрiя ГАЛКIНА, який запропонував розпочати
процедуру голосування та надати кандидатури на посаду гопови, заступника голови Та

членiв органу самооргаIliзацii населення.

ВИСТУIIИЛИ: Людмила МIЩЕНКО, яка затrропонувЕ}ла обрати орган саN{оорганiзацii

населення у кiлькостi - 1 голова; - 2 застуцники; - 4 члена.

ВИРIШИЛИ: затвердити оргаЕ саN{ооргаЕiзацii населення у складi:

- 1 голова;
- 2заступники;
- 4 члена.

ВИСТУIIИЛИ Iгор КОНОНЕНКО, BiKTop ДЕМЧЕНКО, Тетяна РИБЧИНСЬКА, якi
запропонувtlли на посаду голови ОСН: Юрiя БЕЗДДЬКО

Заотупникiв голови ОСН: Руслана КАПЛУНА, Андрiя ГАЛКIНА

ЧленiвОСН: Геннадiя БОНДАРЕНКО, Людмилу МIЩЕНКО, Миколу ВОРОНКА,
Олександра КАПЛУНА.

СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii Свiтлану КАПЛУН, яка оголосила результати
виборiв:

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi гlо виборах членiв органу

саJчIоорганiзацii населення к,Щжерело >:

,Щев'ятнадцять 19

( прописом) ( uифралли)

2) Кiлькiсть виборчiв, що взяли r{асть у голосуваннi по виборах членiв органу

сitп,Iоорганiзацii населенпlI <,Щжерело >



Дев'ятнадцять 19

( прописом) ( цифрmrи)

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

с.lNlооргtlнiзацiТ населення <,Щжерело >:

нуль 0

( прописом) ( цифра,rи)

4) Кiлькiсть голосiв виборчiв, поданих за кожного з кандидата на посадУ голови,

заступника , членiв органу самоорганiзацii населення <,Щжерело>:

5.слухДЛИ: головуючого на зборах Андрiя гАлкIнА, який наголосив про долучення
бюпетенiв дJuI голосування до протоколу загальних зборiв громадян.

3.Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення <<Щжерело>>.

слухдЛИ: ТетянУ IщЕнкО про затвердження Положення про орган СаI\{оОРГанiзацii

населення <Щжерело>.

вистуПИЛИz головуючого на зборах Андрiя гАлкIнА, який ознайомив присугнlх з

Положенням та запропонував його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 19;

кПроти> - 0;

<Утримались> - 0.

ухвдлИЛИ: затвердитИ ПоложенНя lrрО оргаН СаI\лООРГанiзацii населення <,Щжерело>.

4. Про обрання уповноважених осiб для подальшоТ подачi документiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населення <<Щжерело>>

СЛУХДЛИ: Олександра КАПЛУНА про обрання уповноважених осiб для пода"пьшоi

подачi документiв для лега-iriзацii органу самоорганiзацii населення <,Щжерело>.

вистуПИЛИ: Геннадiя БондАрЕнко, який зztпроrrонував уповноваженими
предст.шниками обрати Юрiя БЕздIдькО, Руслана кАплунА, Андрiя гАлкIнА.

}{ъ

з/п
Прiзвище, iм'я,
кандидата

по батьковi Посада на яку
претенду€ кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата

БЕЗДДЬКО Юрiй Iванович голова осн 19

КАПЛУН Руслан Юрiйович Застlтtник голови ОСН 19

гАлкIн миколайович Заст\,тlник голови ОСН 19

БОНДАРЕНКО Геннадiй Миколайович Член оСН 19

МllЦЕНКО Людмила !митрiвна Член оСН 19

ВОРОНКА Микола Федорович Член оСН 19

КАПЛУН Олександр Володимирович IIлен оСН 19



ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 19;

<Проти> - 0;
<<Утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: уповноважити

- Юрiя БЕЗДIДЪКО;
- Руслана КАПЛУНА;
- Андрiя ГАЛКIНА.

.Щодаток:
,Щодаток М1

Голова конференцii

Секретар конференцii

Андрiй ГАЛКIН

Тетяна БОНДАРЕНКО


