
ПРОТОК'ОЛ КОНФЕРЕIIЦII пpelIcTaB}IиItiB громадян за мiсцем про)ItиванIlя

D9 псгfu*аz 202l р.

м.Люботин., вул.Караванськаlвул.Короленка
(бi;rя автобусноi зупинки)

ференlдii 6кiлькiсть
Голова зборiв
Секретар зборiв

trilлilс},,гнi:

KoH(lepeHltiT представпllкtI гроN{адя]J за NIlсце\,I IIр()),кива}II{я }] iiijIbK(iCTi

6 особи (список у додатку 1 до цього протоколу);

- заступник Micr,Ko1,o голови :] IIитань дiяльностi i]иконавчих органiв радLi - Вя,Iес:lаlз

Ва,Tерiйович РУБАН;

- керук)ча справами ]зIIконкоN,Iу - КУДЕНКО Jliдiя I3асилiвна;

- tii1llil'гlbl{Lilt rзi:rдi;rу :зalбс:зпе.тенttя ;1iя",rьнос,гi l]14KoIlKoN,{y ,га Brty'TpiTllHboT ГrО;ТiТ1.1 Klr

1 l t lЁ1 I,{K(J'l'c- тягtа Олексатl21рiвнаl

- гOjlс_ltзltиI-Yt сгtеtliа_пiс,г вi;tдiлу :забе:згlе.lеttttя д(iя.lтл,лlос,тi викоrлкому та BH)/TpiпIriыti lltl,'lj'гиltt,t

l{(JPOU IKO Аrт l,e:ri на Мrlксl-пiл вна:

- i,rl,tot}li],lti cttetli:uiicT, Bilti{i:r}, забезпе.легiня дiя:rыrостi вI.rконtсому та BHyTlrirшilboT ttrэ.ltiTtlKrr

l ()R()Р Ilа,t,аr"rtя IBaHiBHa.

[}i.lповiлrlо .l{() 1-1{)l]tIoprI,11}IieI{HrI ьliсt,кого го.цоi]Il tsi;t _,_ 2Il,L _ 2021 1;olt;. }i,r /qd
Kiipti tti.,ii,t,l,t,c,iзKr, та ItрOt]е.IlеLlняr rtоrrфсрелtuii гtредставникiв t,роN,Iiiltян ,jcl riic tlc,rt
пp(iililliji,it]ilя)), 1]}.1,]tIalr{eHсl Ilрi]цiвttt.тtсiгз BI,{KOttK0r,,ti,. rло берут,ll .yr1tlaтu v конdlсреrlшii.

,'liез;iатнi громtiлянl.] YKpaTHlt, якиN.{ виповl]илося 18 poKiB i якi llос,гiйнсl прtllttllRаIот}, i{a

вiдгrовiднiri r ериторiТ,

}' Koli(lc1-1clltl,iT rтс \{с})к_yть брати участь громаляни, вlлзтrаtti с,чJ{ом неi{iс:здirт,ttltl,тtt, i]сOбl,t.

LIlL, ,Jllitx()jirl,1,bcrl у плiсrlях ttозбав:iеrlлtя Bo.1i. tl також особtл. яlкi pirrteltHrl]\I сул}r пс'ребl,tзаttОтt

;, rli.,tt)I\i lil)Il\i\ C(}Iirrt rl .!iK_r llrtltI!r.

{]ЛУХ;\"]ТI,t: Jliдiя КУДЕГ{КО, яка повiдомрlла. ш{о до викоLIавчого tct-lпli,te,r.v Ha,liliшt.lTo

tlсlвi_(омлеtlltя вiл шредставникiв гром&дяII tllo:Jo tIрt]веденIIяr конфсренrцiТ представttttttiв

I,1](,)]\{аi]lяti за r.tictlcbt пIjоiItI,ItsаII}lя. I-Iалiirri прtl,Iоко-ци зборiв ltetrrKaHttiB. яки,\{и визtлачсrтi

пpe,rlc,(,liвItllttl-1 тз-iд в\/,цицLr д;lя y.racTi у коrIференцii. Вilцrrсlвiдно /{il списку peccTp:tuiT tta

1-1i кlrпi ti].] F{о\,I. icoн (;ерен t {i я tзвах<ttс:ться легiтимгtоtо.

IЗ tc t l l l t 
I 
l е1,-е гt t i.i i i i 1lil l"rr,i aloTl) \/ч а сl,ь,

- .lс. Icl ;l t lr пi.t, rtcIrlKaltцiB:

- прL,лстаI}IIики BIiKoI]KоNIy засtvllllик itгil:ьtсtlг,r_l гоJlови з пtt]ань ..1iя"ltьrrостi

виконавчI{х органiв радлt Вя.леслав РУБАII, керуюча справамlI виконкому J{iлiя

КУЛЕНК{). спецiа;riс,глl вiддiлу :забезпе.rеttня дiяльносr,-i виконкоN,lу та внl"грitпгtt сli'

lit,,,,li,гittclt Геr,;iнil IlIlI1]IKO. Анr,елiна /_{OPOIIIKO, lIаталя ГОВОР.

t]eii!]e,i]ap}i, д".t:t ttiдр;.tх\,I]i(.1, г()_lосirз ,-.,ti.tи-тьtт}, ttoMicitcl.
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1. Про обраНня складУ оргаIIУ саN{оорганiзацiТ населення <Сонячниli>;

2. Про за.гверj{)ItеIlня Поло;кенltя про орган саil{ооргаIIiзаltiТ I1асеJiеIiнЯ <Сонячriиii>l
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2. Про обрання складУ органУ самоорганiзацii населення <<Сонячний>>

СЛУХАЛИ:
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обрати склад лiчильноi KoMicii:
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секретар
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СЛУХАЛИ: головуючого на зборах ff)д,u"о*о ё.r якии

запропонував розпочати процедуру голосування та надати кандидатури на посаду голови,

зас,I.угtIIика гоJlови "га,l.,ltettiB орга}I}, самооргаIt iзацii населення.

}ё,2 а trа"х,ВиСТУПИЛИz @
обрати орган самоорганiзацii насеJIення у кlлькост1 -1голова;-,l
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4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMiciT ра яка огоJIосила
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4) Кiлыtiст,Ь гсl.llосiВ вибсlрtдiв, поданиХ за ко}кного з ка}Iдидата на посаду гоJIоI]и,
заступника, членiв органу самоорганiзацii населецня ксонячний>

5.CJ{YXr\.lý i.,I :

бкlлетеtiiв ]1ля
який нагt1.1Iосиl] llp() l{ojiyчerllIrI

гоjlосування до протоколу загальних зборiв громадян.

4.про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населеЕня <сонячний>"

слухАЛИ: Тетяну IщЕнкО lrро затвердження Положення про орган самоорганiзацiТ
населення <Сонячний>.
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ухвАлИЛИ: затвеРдити Положення про орган самоорганiзацii населення <Сонячний>

5. Про обранrля уповноважених осiб для подальшоI подачi документiв для
;rеr,алiзацiТ органу самоорганiзацii населення <<Сонячний>>
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