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ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживання

/{ ýв,rlевqе 202l р.

м.Люботин, вул.Караванська,36 /l4

Секретар зборiв eerap JF,/a/

Присутнi:
- r{асники конференцiТ представники громадян за мiсцем проживання в кiлькостi
t9 особи (списокудодатку 1 до цього протоколу);

- заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - Вячеслав
Валерiйович РУБАН;
- керуюча справаI\{и виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
- начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоI полiтики -
IЩЕНКО Тетяна Олексашдрiвна;
- головний спецiа;liст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики

ДОРОШКО Ангелiна МиколаiЪна;

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд /.9 Р,9, 202l року Хg JД1
<Про пiдготовку та rтроведення конференцiТ представникiв громадян за мiсцем
проживання)), визначено працiвникiв виконкому, що беруть r{асть у конференцii.
Учасникалли та iнiцiаторами конференцii громадян за мiсцем проживання можуть бути

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

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

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

СЛ)rХАЛИ: Лiдiя КУДЕНКО, яка повiдомила, що до виконавчого KoMiTeTy надiйшло
повiдомлення вiд представникiв громадян щодо проведення конференцii представникiв
громадян за мiсцем проживЕIння. Наданi протоколи зборiв мешканцiв, якими визначенi
представники вiд вулиць дJuI ylacTi у конференцiТ. Вiдповiдно до списку ресстрацii на
конференцii присlтнi /.9 представник.
Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцiТ приймають r{асть:

- делегати вiд мешканцiв;
- представники виконкому заступник мiського голови з питань дiяльноётi

виконавчих оргаriв ради Вячеслав РУБАН, керуюча сrrравами виконкому Лiдiя
КУДЕНКО, спецiа-пiоти вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi'
полiтики Тетяна IЩЕНКО, Ангелiна ДОРОШКО.

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

(бiля магазину ФОП Мiщенко
кiлькiсть
Голова зборiв
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секретарем наради -

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - J-|
кПроти> - 0
<Утрима.rrись>> - Р

УХВАЛИЛИ:

( Прiзвище, iм'я, по батьковi.

2. Обрати секретарем

1.Про затвердження порядку денного конференчii.

обрати

ll а/ /r Fr5yc|
та номер паспорта.Мiсце проживання.)

fulйшь с'
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СЛУХАЛИ: головуючого на зборах

заrrропонував такий порядок денний :

якии

1. Про обрання скJIаду органу самоорганiзацiТ населення <Райдужний>;

2. Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення кРайдужний>;

3. Про обрання }тIовноважених осiб для подальшоi подачi документiв для легалiзацii

органу самоорганiзацii шаселення кРайдужний>.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - N 9
<Пооти>ь 0
uУrp"ru"""u - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii.

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

СЛУХАЛИ: и h.z*lat с /'7 який rrовiдомив про необхiднiоть

обрання складу саI\dоорганiзацii населення кРайдужний> та з метою органiзацii

виборiв обрати лi
ВисТУПИЛИ: /а/а
лiчильноi KoMiciI обрати

секретарем лiчильноi KoMicii обрати

комlсlю

членом лiчильноi KoMicii обрати:
-/b,€zt

голосувzlНня, видачi бюлетенiВ для вибоРiв, пiдрахУнку голосiв та визначення результатiв



ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - lq
<Проти>- 0 

0(Утримався> -

УХВАЛИЛИ:
голова
секретар
член

,2

заступники;
членiв.

Еа

её/4,9
голови оСН:

обрати такий склад лiчильноi KoMiciT:

а/,!

СЛУХАЛИ: головlточого на зборах яксL-

запропонува/4розпочати процедуру голосування та надати кандидатури на посаду голови,

заступника гоJIови та членiв органу самоорганiзацii населення.

членlв

вирIшили: затвердити оргаЕ самоорганiзацiт населення у склад1:

- 1 гопова;

с/

виступ или: //?OZO Й , яка заrrроflонувала

обрати орган самоорганiзацii населення у кiлькостi - 1 голова;, t/ заступникщ - J
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ВИСТУПИЛИ

оСН: {/aj;l
ýа

tИ-Z l
членiвосн м

ВИСТУПИЛА иl B,jl . яка запропонувала

проголосувати списком за членlв кварт€rльного KoMiTeTy

4.СЛУxAЛИ:Гoлoвyлiчильнoiкoмiсii-@">*o'ono"'6
результати виборiв: 

шетенi по виборах членiв органу1) Кiлькiсть виборцiв, що отримаrrи виборчi бю,:

ацii населення айдужний )): jy
( прописом)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли }пIасть у
саN{оорганiзацii населення кРайдужний >

( цифрами)

гопосуваннi гlо виборах членiв органу

J9
прописом)

/цluв,
( цифрами)



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

са]\dооргшriзацii насепення кРайдужний>: 
0

0 ( цифрами)
( прописом)

за кожного з каЕдидата на посаду гоJIови,

4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, поданих

заступника членiв оргаЕу аамоорганiзацii насепення <Райдркний>

5.СЛУХАЛИ:
/{,, .(/: " який наголосив про долучення

бюлетенiв дJuI голосування до шротокопу загыIьних зборiв громадян.

4.Про затверджепня flолоrrсенняпрооргансаМоорганiзацiiнасеЛення<<РайдУжниЙ>>.

сл)гьли: тетяну IщЕнкО про затверджеI1}Iя Положення IIро орган СаМООРГаНlЗаЦ11

населення <Райдужний >,

м с,р яка ознайомила присутнlх з

ВисТУПИЛИ:
Положенням та запропонувала його затвердити,

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа>> - /l
<Проти> - f б
кУтримались> - u

ухвдлили: затвердити положення ,,ро оргаЕ СаМООРГаЕiЗаЦii НаСеЛеННЯ <РаЙДУЖНИЙ>'

5. Про обрання уповповажених.осiб для подальшоi подачi документiв Для

легалiзацii органу самоорганlзацrr населення <<Райдужниfu>

СЛУЬЛИ:
пода-тtьшоi подачi
кРайдужний>.

ВИСТУПИЛИ:

{:П
документiв для легалlзац11

про обрання уповноважених осiб для

ацii населення

який запроrrонував
(:

р

виборцiв, поданих за
такоя(ного

кiлъкiсть голосiвПосада на яку

претендус кандидатПрiзвище,
каЕдидата

1м я, по батъковi
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J/

#.ze-r

v

обрати

органу самоорганlз
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ГОJОСУВАЛИ:
,<Заi> - t9
,,Проти>> - С
<Утримались> - D

УХВАЛИЛИ: уповноважити

Щодаток:
,Щодаток J\Ъ1

Голова конференцii

Секретар конференцii

иffi***ffiщ "rа-ДлЕuу2-е?,4r-/'iry

fraru 1*а


