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ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживаIIня

О9 lв*Еи,<лаrл- 2021 р.

м.Люботиrr, вул.Змагання/ вул.Всеволода Нестайка
(бiля колодязя)
кiлькiсть
Голова зборiв
Секретар зборiв а- hC

Прису,гнi:
- учасники конференцii тrредставники громадяЕ за мiсцем проживання в кiлькостi

/? особи (списокудодатку 1 до цього протоколу);
- заступник мiського голови з rrитань дiяльностi виконавчих органiв ради - Вячеслав
Валерiйович РУБАН;
- кер}.юча справами виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
* начаJIьник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики -
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та втлутрiшньоТ полiтики

ДОРОШКО Ангелiна Миколаiвна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
ГоВоР Наталя IBaHiBHa.

Вi,лпоlзi,'(гlс) до розпо]]яджеllня п,liськогс,l голtlви вiд о!. -/о 2021 ;loK1, ft JY€
t, l Iptr пiдr tt,гtlвtt,i, ,та ilрOведс}lIlя rtоrrфсрс'uцiТ ttре,цс,гltвiitltiiв i,pOMi.t.jliIl t ,Ja Liiiciji,.r j

п1)();{iиiJання). визнаtIено пpiitliBlri.rKiB виконкоN{),. tцо беlrl,ть ltIacTb ), конфереrтriiТ.

Учасниttаir,Iи та iнiцiаторами конференцii громадян за мiсцем проживання MOxcvTb б1,1,ц

iliсздатнi гро\{адяни Украitли, яким виповнилося 18 poKiB i якi постiiлно проживають на

вiдповi;ltлt i iт терито pii.

У ксltrференtliТ ile tloxtyтb бра,ги учпсr,ь громадяни, визнанi cyi]oм недiсздатнtлr,tи. сlсо(lи .

l]{0 :JrIахO,iIя,t,Lся ), ,п,ttс-,tiях tтозбавrrення вtl.пi. tl l,aкoж особи, яtti рitl_tегiняN,I с),](}, rtеребуваiоr,ь

rз п,tiс t 1ях прl,lNl_чсот]ого л iKyBaH ня.

СJIУХАЛL,I: Лiдiя КУДF.IIКО, яка повiдоNIила, що до виконавчого комiте,гу надirlш-псl

пtrвiдомt.ltенtrя вiд пре;lс-l,авникiв гролtадян ulодо IIроведенIIя ttоIт(lеренцii lтре.,tст,авгтltltiв

грOýlз;lян :за мiсцелr проживання. Наданi прOтоколи зборiв l,terrrKailцiB" яки\{и вll,знlt.tсtli

I{реl,]uтавники вi,ц вулиць для _ччастi у конференцiТ. Вiдтrовiдно до L:пL{сt(у pct:cTplitlii' rra

tttilll}r.peHriii' прiiс.,,тнi !r_ пре.цсtttвнtlкi 6,

T'aKrT r,t tl tl t l (J },I " tro t l (;срсгt t{i я вrзаясас"гься l tегiтиNIIIою.

lЗ r;r;;,,]li:;lcilllii" ;i 1lиriiпiattl,i ь },(Ii,lL: I,t,:

* .lr.,.lCi,llitr i;i._t rtelttKatltliti;

- прелс,l,аl]tll.Iки виконкому заOтупник мiського гоJIови з пI{тань дiя:rr,тtосr,i

виконавчих оргаtriв ради IJячеслав РУБАН, керуюча справами вико}Iк(lп,rу J[iлiя
К}rлЕгlк()" спецiа;riстлl вiддirr), забезпечення дiяльrrос,гi виксlttкопlv ,га1 вlтч,грiшit+ьоi

il,.,1.1Ti,гirKit l'ct,illta IliIEIlK.O, z\lll,t::tittli/lOPOlltKO. }lа,гtt-:tя i'()BOP.
,Il.,lя гзс,tсt:tля ltoiir|repcHttiT tIсобхiдtttl обраr,и I,().jIOI]YIоLtогс, га для Be],le}lllrl 1llj(),I()1((1,1}

0екрета}-1я" ;{_г.rt tt ij{pax),l{iiY l,().rlociB - лiчлtriьriу Koп,ticiltl.



ВИСТУПИЛИ: !&&сz-л,с+.о Z. 
^,

, яка запропонувала обрати головуючим

0Б секретарем наради - ас

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - ,/|
<Проти> - /
<Утримались>> - О

УХВАЛИЛИ:
1. Обраr,и головy}очиrr конфереrrцii

iм'я, по бl .Щата Серiя та номер паспорта.Мiсце проживання.)

2. Обрати секретарем

1.Про затвердження порядку денного конференцii.

D.СЛУХАЛИ: головуючого на зборах

запропонував такий шорядок денний:

якии

1. Про обрання складу органу сztмоорганiзацii насеJIення кЗмагання>;

2. Про затвердження Положення про орган саNilоорГанiзацiТ населення кЗмагання>;

З. Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для легалiзацii

органу самоорганiзацiТ населення <<Змагання >>.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - -/?
<Проти>- 0
кУтримався>> - D

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii.

2. Про обрання складу органу самоорганiзацiТ населення <<Змагання>>

СЛУХАЛИ: D який повiдомив про необхiднiсть

обрання складу органу самоорганiзацii насеJIення кЗмагання)) та з метою органiзалii

го.лосування. виjlачi бюлетеl*iв д;tя виборiв" пi,црахунку гс,lлосiв та Rизначення ре:]},,цьта,гlв

виборiв обрати .lli.тилыtу ttол,tiсiю.

ВИСТУПИЛИз J/акл-ьцоо , який заIIропонував головою

лiчильноi KoMicii обрати:

секретарем лiчильноТ KoMiciT

членом лiчильноТ KoMiciT обрати

с" Jr.

аЙuаО.

(



ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - ./}
<Проти>- О

<Утримався>> - 0

ухвдлили: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii

голова Вадсь,tz
секретар
член а

.t:teHiB

вирIшили: затвердити орган самоорганiзацii населення у склад1:

- 1 голова;
- & заступники;
- 3 членiв.

гtaл .
.,/Lcц?rT?.r,

слухАлИ: головуючого на зборах {/,?.-rr.+ о, 6 . , який

запропонував розпочати процедуру гопосування та надати кандидатури на посаду голови,

заступника голови та членiв органу самоорганiзацiт населення,

ВиСТУПИЛИ: tа*апф е" /f, 2-^_ запропонуваJIву

обрати орган самоорганiзацii насеJIення у кiлькостi - 1 голова; - а, заступники; - 3

Вр]СТУIIИЛИ: *Оа,ц*r,!..fuьБ€д4 Р в
посаду голови ОСН

't.{pu tr.4, як1

запропонували на
tь;-алрВ+ 1-.,2

уfu
{eK,zal*anr а,3

членiвосн
Са,uл.r;лв"rGrёс)

ВИСТУПИЛА
проголосувати

cL

яка запропоFIувала

tB яка оголосиJIа4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii

результати виборiв:
1) Кiлькiсть виборцiв,

'йr-
за tIлeHlB

#ал,
KoMlTeTy

Il{O отрj.tN,{;tлl.т виборчi бкlле,генi гtо виборах ч"цегiiв Opl,;jlFI),

/*
( чифрами)

2) Кiлькiсть виборцiв, пIо взяли fracTb у голосуваннi по виборах членiв органу

самоOрганiзацii населення кЗмагання>

С^а*каqt+.Lтъ /+

саN,loорганiзацiТ насе-IIення кЗмагатrня >:

С'"ц+lrо%а -!/и,ъь,--- ---о-
( прописом)

с

Заступника голови ОСН:



( прописом) ( цифрm,lи)

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

самоорганiзацii населення <Змагання>:

00
( прописом) ( цифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, поданих за кожного з кандидата на посаду голоВи,

заступника, членiв органу самоорганiзацii населення кЗмагання>

5.слухдли: frаimаrcа ьс . якии наголосив IIро долучення
бю.lетенitз лjтrl го-.rос},ваtIIIrl ;lo п[]оток()л}j загаJIьних зборiв гр(')мадян.

4.Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення <<Змагання>>.

СЛУХАЛИ: Тетяну IЩЕНКО irро затвердження Положення про орган самоорганiзацii
населення <Змагання>.

ВиСТУПИЛИz ra'arpB е. м яка.fi ознай o-rd. присутнiх з

[' Iсl.гttl;ltенняN4,гil ]aI I pol l о нув a:ra t]l о гсl з al,tJepl-t и т и

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа>> - J?
<Проти> - О
<Утримались>> - О

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган са}лоорганiзацii населення <Змагання>>

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацii органу самоорганiзацii населення <<Змагання>>

СЛУХАЛИ: Jta*rrrlz".o ,///, С. про обрання уповноважених осiб для
подальшоi rrодачi документiв для легалiзацii органу самоорганiзацii населення
кЗмагання>>.

ВИСТУIIИЛИ: ,tО&еuzrr,rа Z,q. tЯКИW ЗаПРОПОНУВаЫаl_

у п овн oBa)IteH и м и п редставгIиками
{ОкдrЦло&ч {?uzar_l OuoKzaKq,p

обрати yfu
бкц ФчефВьwT,

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата

Посада на яку
претендуе кандидат

Jt
з/гr

Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батьковi

*wh- 0C/L /+,Ъл|-D{r.в brn'; "/Цшrzzl*.с>Ве:а

/+f;ee pulra- 0a4-1z.CQ,aq-a frег7дВсlц_ 3azr^-r.g,t-iel1-1.- оаt
O{,lz_Artn-,,-.,- ,,.,- ./,l{о юеt1-L,sNr- O",еll+ьЧ Ь,zzrсrЬоr*{rr' б iu

/.*Ca-,д.o<; ллаzо aL;-<zl,zb F|lzaezB И'- 4"а.ц PC,/Z-
4а.еа о с|4- ,/."ФHrza*4 C:.r+l+ca,t-tS-trt еzz,rюсl-""r-

-/+€.*и ОQr.
"Б;:.*,". 

D*e,ncar.ia" БaJ.o.1а"*ч_
v,v

ъ.

{

с

Вrцрgеrrа__



ГОЛОСУВАЛИ:
<<За> - f}
<l1роти> - О
<Утримались>> - О

УХВАЛИЛИ: уповноважити

_ trbaalzc1a- Ceryu'-e-,Йа,lа**,*'Р8""z
совлцю.lr7
,Jоцrzr7uЬry

Додаток:
/[одаток Nчl

гсl-rtова коrrферелrцiт

С] с: крстар кон r];epeH rliT

L!,L оС,О 0,ь"
ll


