ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживання
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Кiлькiсть учасникiв конференцii "2l,.
Голова зборiв Wtалеи"ааrьм:
"а7,
'.р?

Секретар зборiв

Присутнi:

-

rIаСЕИКИ Конференцii представники громадяЕ за мiсцем проживання
&,1,
особи (список у додатку 1 до цього протоколу);

в

кiлькостi

виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
- начальник вiддiлу забезпечеЕня дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiалiст вiддi.тry забезпечення дiяльностi виконкому та внугрiшньоi полiтики
ДОРОШКО Ангелiна МиколаiЪна;
- керуюча справами

-

Вiдповiдно до розпорядженЕя мiського голови вiд &В,0{.
2021 року Nр il/
кПрО пiдготовку та проведення конференцiТ представникiв |ромадя}I за мiсцем
проживання>, визначено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцii.
учасникаlди та iнiцiаторами конференцii громадян за мiсцем проживання можуть бути
дiездатнi громадяни УкраiЪи, яким виповнилося 18 poKiB i якi постiйно проживають на
вiдповiднiй територii.
У конференцii не можуть брати rIасть громадяни, визнанi судом недiездатними, особи
що знilходяться у мiсцях позбавлення волi, а також особи, якi рiшенrrям суду перебувають
в мiсцях примусового лiкування.
о

СЛУХАЛИ: ЛiДiя КУДЕНКО, яка повiдомила, що до виконавчого

KoMiTeTy надiйшло

повiдомлення вiд предстЕtвникiв громадян щодо проведення конференцii представникiв
громадян за мiсцем проживання. Наданi протоколи зборiв мешканцiв, якими визначенi
представники вiд вулиць для yracTi у конференцii. Вiдповiдно до списку реестрацii на
конференцiТ присутнi a"J- представник.
Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцii приймають ylacтb:
- делегати вiд мешканцiв;
- предстЕlвники виконкому кер}юча справами виконкому Лiдiя кудЕнко,
спецiа_lriсти вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
Тетяна IЩЕНКО, Ангелiна ДОРОШКО.
ведення
конференцii необхiдно обрати головуючого та дJuI ведення протоколу
.щля

секретаря, для пiдрахунку голосiв

ВиСТУПИЛИ:
7"

-

- лiчильну комiсiю.

3,"J.

яка
секретарем наради -

обрати голов},ючим

а.

о,

гоЛоС)rВАЛИ:
<<За> - &Д,
кПроти> - 0
кУтрима-rrись>> - 0

УХВАЛИЛИ:

1.

Обрати головуючим конференцii
(

2.

Прiзвище, iм'я, по

:

народженнrI.Серiя

номер паспорта.Мiсце проживання. )

Обрати секретарем

1.Про затвердження порядку денного конференцii'.

голов},ючого на зборах
запропонував такий порядок денний:

СЛУХАЛИ:
1.

2,
3.

tr{r,ирr{z*tа*р

?" Jl,

якии

Про обраннrI скJIаду органу самоорганiзацii населення кВеселка>;
Про затвердження Положення про орган саплоорганiзацii населення <<Веселка>>;
Про обршrня уIIовноважених осiб для подальшоi подачi документiв для легалiзацii
органу сtlп,lооргаJliз ацii населення <<В еселка>>.

гоЛос)rВАЛИ:
<<За>>

- &Ju

кПроти>- 0
кУтримався> - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити lrорядок денний конференцii.
2. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення

<<Веселка>>

в}"

який повiдомив про необхiднiсть
обрання складу органу сЕtlчIоорганiзацii населеншI <<Веселка>> та з метою оРганiзацii

СЛУХАЛИ:

голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiВ
виборiв обрати лiчильну комiсiю.
який запропонував головою
ВИсТУПИЛИz
",r л
лiчильноi KoMicii обрати
секретарем лiчильноi KoMicii обрати:
членом лiчильноi KoMicii обрати:

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>>

- &t,

<Проти>- 0

кУтримався> - 0

ý-ед,тдь

.r&а:7rllаl"д"8еее_-

ухвдлИЛИ:

одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:

голова

12.b"zQ-

секретар r)u-елu
член

{Э.и*rь

q.

який
запропонував розпочати процед}ру голосуваннятанадати кандидатури на IIосаду голови,
заступЕика голови та членiв органу самоорганiзацii населення.

СЛУХАЛИ: головуючого

I

"/tt+utz"r;.b.Bocb

на зборах

.2

ВИСТУПИЛИz
обрати орган самоорганiзацii населення у
членlв.

вирIшили:

-

-

nr.

кiлькостi-lголова;-

,

яка запропонувала

&

заступники;

- -Г

затвердити орган самоорганiзацii населоння у скпад1:

голова;
Д заступники;
членiв.
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г

виступили

в.ф.
голови
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р,

г

як1

Заступника голови оСН:

Ьu;u-"-"-

ЧленiвоСН:

Ф

"t

j"

дiа

О,

с

Ф Jа,J-е+Lцoо ,,n/"B

ВИСТУПИЛА:

.

яка запропонувала

проголосувати списком за членiв квартального KoMiTeTy.
4.

СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii

йпr*rlАс"rz €о.

.

яка оголосила

результати виборiв:

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення <Веселка>:
IIрописом

l,a,
( uифрами)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли у{асть у голосуваннi по виборах членiв

органу

счlN,Iоорганiзацii Еаселення кВеселка>

J,!"

}п,ъф
прописом )
Кiлькiсть виборчих бюлетенiв, визнаних недiйсними по виборах
саN,Iоорганiзацii населення <<Веселка>>;

( чифрами)

(

3)

g0
( прописом)

T

ленiв оргrшу

( цифраrли)

кожного з кандидата на посаДу голови,
Ki.lbKrcTb го.rrосiв виборцiв, подаЕих за
населеЕня <Веселка>>:
]]a_\;]нIIка .{ленiв органу самоорганiзацii
голосlв
Й'", по батьковi Посада на яку кiлькiсть
Пl_зв;iше.
за
подаЕих
виборчiв,
претендуе кандидат
K.].E-,l11J.1 r (1
кожного

зп

J,

I

&

-!-

&
а

5.СЛУХАЛИ:

бюлетенiв для голосування

Д, J/.
який наголосив про допучення
протоколу загальних зборiв громадян

самоорганiзацii населешня <<Веселка>,
4.IIро затвердження Положення про орган

слухдли:

тетяну

IщЕнко

про зЕIтвердження положення про орган самоорганiзацii

Еаселення кВесепка>>,

о.

ВI,IСТУПИЛИ:

'u.

яка

ознайомила

присугнlх

з

положенням та запропонувала його затвердити,

ГОЛОСУВАJIИ:
<<За>> - d,J-

кПроти> - 0;
кУтрима.пись> - 0.

ухвдлили:

ЕаселенЕя <<веселка>
затвердити Положення про орган самоорганiзацii

подачi документiв для
Про обрання уповноважених осiб для подальшоi
<<В еселко>
о..urri, пцii органу само органiз ацii н аселенЕя
5.

СЛУЬЛ

Иz

fuИ.zrаа,кД

подальшоi подачi докlментiв для

3, j"

ВиСТУПИЛИ:
уповноваженими

осiб для
про обран":
,._
r:т::11":",
о.rБi*uГфгану саN4оорганiзаuii населенЕя <<Веселка>,

А "q9,

.Zl

а
обрати

ь

якии

i
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ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - &tкПроти> - 0;

<Утримались>> - 0

}ХВАЛИЛИ : уповноважити
,
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Голова конференцii
Секретар конференцii
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