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ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживання

.// e/ra**X-- 202l р.

м.Люботин, пров.Челrоскiна/вул.ГероiЪ Афганцiв
кiлькiсть
Голова зборiв
Секретар зборiв

Присутнi:
- }часники конференцii представники громадян за мiсцем проя(ивання в кiлькостi

l/Д,, особи (списокудодатку 1 до цього протоколу);

- керуюча справами викоЕкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
- начz}льник вiддiлу забезпеченшI дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики -
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики

ДОРОШКО Ангелiна МиколаiЪна;

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд а9. р9 2021 року У. }.L3
кПро пiдготовку та проведення конференцiТ представпикiв громадян за мiсцем
проживання), визIIачено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцii.
Учасника:чrи та iнiцiаторчllvlи конференцii громадян за мiсцем проживання можуть бути

дiездатнi |ромадяни Украiни, яким виповнилося 18 poKiB i якi постiйно проживають на
вiдповiднiй територii.

У конференцii не можуть брати rIасть громадянио визнанi судом недiездатними, особи ,

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

СЛУхАЛИ: Лiдiя кУДЕнко, яка повiдомила, що до виконЕ}вчого KoMiTeTy надiйшло
повiдомлення вiд представникiв громадян щодо проведеншI конференцii представникiв

цромадян за мiсцем проживання. Наданi протоколи зборiв мешканцiв, якими визначенi
представники вИ вулиць дJuI rlacTi у конференцii. Вiдповiдно до списку реестрацii на
конференцii присутнi N;. представникQ.-.
Таким чиЕом, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцiТ приймають r{асть:

- Делегати вiд мешканцiв;
- представники виконкому заступник мiського голови з питчlЕь дiяльностi

виконzlвчих органiв ради Вячеслав РУБАН, керуюча справами виконкому Лiдiя
КУДЕНКО, спецiалiсти вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi
полiтики Тетяна IЩЕНКО, Ангелiна ДОРОШКО.

.Щля ведення конференцii необхiдно обрати головуючого тадля ведення протоколу*
секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю.

ВИСТУПИЛИ ?2z4.4 Т" 8 яка заrrропонувала обрати голов}.IоIIим
,й,е€с? Cfr" секретарем наради - * ", l|",rF,



ГОЛОСУВАЛИ:
,rЗur, - Q!,
<Проти> - d
кУтримались> - О

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головуючим конференцii:
/a/yl"h ,,

( Прiзвище, iм'я, по батьковi. народження.Серiя та номер паспорта.Мiсце проrкиванrrя.)

2, Обрати секретарем

1.Про затвердження порядку денного конференцii'.

СЛУХАЛИ: голов},ючого на зборах
запропонував такий порядок денний:

./ataeocbfpor-n l,ca- 2 t.

!-

1. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення кгероiъ Афганцiв>;
2. ПрО затвердженIш Положення про орган саN{оорганiзацii населення кГероiв

Афганцiв>;
З. ПрО обраншI уtIовноважених осiб для подальшоi подачi документiв для лега-lriзацii

органу счlшIооргЕlнiзацii населення <Героiв Афганцiв>.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - |,l,
<Проти>- d
<Утримався>> - О

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii.

2. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <ГероiЪ Афганцiв>.

слухАли ь-ь4- q е , який повiдомив про необхiднiсть
обрання складу органу с€lплоорганiзацii населення кгероiъ Афганцiв> та з метою
органiзацii голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення
результатiв виборiв обрати лiчильну комiсiю.

якии

який запропонувzlв головоюВиСТУПИЛИz
лiчильноi koMicii обрати:
секретарем лiчильноi KoMicii обрати:
членом лiчильноi KoMicii обрати

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - 4!-
<Проти>- /
кУтримався> - О

о"8

]

i

l

l

* ' ВЧruар ,ИB*';parrrta-



УХВАЛИЛИ: одноголосЕо обрати такий склад лiчильноI KoMiciil
голова Фажr"п.ю &z:".tb Бацсц4€ца_
секретар
член

СЛУХАЛИ: головlточого на зборах ,,thа"Вrr."rЬL ?. €. якии
запропонував розпочати процедуру голосування та надати кандидатури на посаду голови,
заступника голови та членiв оргаJIу самоорганiзацii населення.

ВИсТУПИЛИ: -/оФ,хладz4+ / в яка запропонувала
обрати орган самоорганiзацii населенЕя у кiлькостi - 1 голова; - d/ заступники; - +
lIленlв

ВИсТУПИЛИ: ас. e*rrraaa "а€. a.Q.s
B.!r.

на голови

Заступника голови ОСН: 0,Ф. 8n а2
#аJr4^ел4лzё

ЧленiвоСН:
а аU. е.

,r
"ц, tz йI

ВиСТУПИЛА: 3с, яка запропонувала
проголосувати списком за квартального комlтету.

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii
результати виборiв:

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримirпи виборчi бюлетенi по виборах членiв органу
сztмоорганiзацii населення кГероiв Афганцiв>:

Coro* 4SФ 
'.uц(прописом) (цифрами)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли rIасть у голосуваннi по виборах членiв органу
сitшIоорганiзацii населення кГероiв Афгаrrцiв>

в

Фqlепrr"а €" 6. , яка оголосила

'1-(прописом) (цифрами)
3) Кiлькiсть виборчих бюлетенiв, визнаних недiйсними по виборах членiв оргtlну

с.ll\лоорганiзацii насолення <ГероiЪ Афганцiв > :

0о
( прописом) ( uифршли)

С.О., ab-rz4re&{



4) КiлькiСть голосiв виборцiв, поданих за кожного з кандидата на посаду голови,
заступника , членiв органу самоорганiзацiт населення <<героiЪ Афганцiв>:

lr4€&О}а/Мlr1. Чл/5.СЛУЬЛИ: €- який наголосив про долучення
бюлетенiв для голосування до протоколу загальних зборiв громадян.

4.Про затвердження Полоrкення
Афганцiв>.

про орган самоорганiзацiТ населення <ГероiЪ

слухАЛИ: Тетяну IщЕнкО про затвердження Положення про орган самоорганiзацii
населення <Героiв Афганцiв>.

ВиСТУПИЛИ: яка ознайомила присутнiх з
Положенням та заIIропонувала затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
uЗur - |4,
кПроти> - /
<Утриматlись>> - О

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацii населення <ГероiЪ
Афганцiв>.

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацiТ населення <<ГероiЪ Афганцiв>

СЛУХдЛИ: .,kae*;r|aсc"l4а- q. .ф про обрання уповноважених осiб для
подальшоi подачi докlментiв для лега,riзацiТ органу с€lмоорганiзацii населення кГероiЪ
Афганцiв>.

ВИСТУПИЛИ: фSеr> С- е якии

N9
,зlп

ГIрiзвише.
каIIдидilта

iмt'я. по батьковi Посада на яку
претендус кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата
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УХВАЛИЛИ: уповноважити

- 4o,rtl,taloara> &7rи',е O,rezСУ,tбЦ-о{м"ч<-,
- Oz7rl4 e+ Ba{-u-rL h,f7,-l i Йzчt!-,'
, <lОШz+l*&х4 озt Й."аР"з

ГОЛОСУВАЛИ:

<<За>> - 4t:
кПроти> - 4
кУтрима-rrись> - 0

,Щодаток:
.Щодаток Nчl

Голова конференцii

Секретар конференцii

й.r/ iy t/, / ,t,

ko /


