
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживання

О9 фиоrz-e- 202| р.

м.Люботип, вул.Курортна, 25
( дитячий майданчик бiля 4-поверхового булинку)

конференцii
,4О с- т.

&А2

Секретар зборiв L//{a

Присутнi:
- учасники конференцiТ представники громадян за мiсцем проживання в кiлькостi
X,JJ особи (списокудодатку 1 до цього протоколу);

- заст}rIIник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - Вячеслав

Валерiйович РУБАН;
- керуюча справами виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
- начаJIьник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоТ полiтики

IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiа_шiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики

ПУШКАРСЬКА Наталiя IBaHiBHa;

- головний спецiатiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики

ГоВоР Наталя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд р8 2021 року Ns &ryб

<Про пiдготовку та проведення конференцii представникiв громадян за мiсцем
проживання)), визначено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцii.

Учасниками та iнiцiаторЕlми 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 участь громадяни, визнанi судом недiездатними, особи ,

що знаходяться у мiсцях позбавлення волi, а також особи, якi рiшенням суду перебувають

в мiсцях примусового лiкування.

СЛУХДЛИ: Лiдiя КУДЕНКО, яка повiдомила, що до виконавчого KoMiTeTy надiйшло

повiдомлення вiд rrредставникiв громадян lцодо проведення конференцii представникiв

громадян за мiсцем проживання, Наданi протоколи зборiв мешканцiв, якими визначенi

представники вiд вулиць для r{acTi у конференцii. Вiдповiдно до списку реестрацiТ на

конференцii присутнi J,J, представник.

Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцiТ приймають участь:

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

виконавчих органiв ради Вячеслав РУБАН, керуюча справами виконкому Лiдiя
КУДЕНКО, спецiалiсти вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi
полiтики Тетяна IЩЕНКО, Ната-гriя ПУШКАРСЬКА, Наталя ГОВОР.



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

ВИСТУIIИЛИ: ffб яка запропонувала обрати головуючим
ЙЕ,.о еh секретарем наради -и

ГОЛОСУВАЛИ:
<За>> - "l.L
кПроти> - 4
<Утримались>> - О

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головуючим конференцii :

(h
( Прiзвище, iм'я, по i. .Щата

2. Обрати секретарем ц

Серiя та номер паспорта.Мiсце проживання.)

йzцzадr,.z

Lб

1.Про затвердження порядку денного конференцii.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах
запроiтонував такий rrорядок денний:

h'r2,co Ch який

який запропонував головою

1. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення кКалина>>;

2, ПрО затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення <<Калина>;

З. ПрО обрання },тIовноважених осiб для подальшоi подачi документiв для легалiзацiТ
органу самоорганiзацii населення <Калина>.

ГоЛоСt/ВАЛИ:
,,<За> - &&
KIlpoTlr>- С
<Утриплавс я>) - О

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii.

2. Про обрання складУ органу самоорганiзацii населення <<Калина>>

СЛУХАЛИ: Q€ який повiдомив про необхiднiсть
обрання складу органу сilмоорганiзацiТ населення кКа_rrина> та з метою органiзацii
голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв
виборiв обрати лiчильтту комiсiю.
ВиСТУПИЛИ:
лl,tI{JIt,HoT KoMicii обрати
секретарем лiчильноi KoMicii обрати

,т. {
-fi

членом лiчильноТ KoMicii обрати

.l21

,.6



ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - t-L
кПроти>- О
<Утримався>> - О

УХВАЛИЛИ: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голова 'вца-
секретар
член йb*r'r^-,t"-l "/Ццуеd*rY.сьrr

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах hЕ,.о Цr',-rаrrr, { ,r' Bou , який
т----а------r----т-

запропонував розпочати IIроцедуру голосування та надати кандидатури на посаду голови,

заступника голови та членiв органу самоорганiзацii населення,

// Bi -яка- з апроIIонувалаД--ВИСТУПИЛИ:
обрати орган самоорганiзацii населення ч кiлькостi-lголова;- olt заступники; - J
членi8..

застyпника голови оСН: Ко".-ц<,r<а с l Jla. hLcoo с"7-

ЧленiвоСН:
|С,'/ч J/,П.l,

о п n,

ВИСТУПИЛА: ffЦrЦrл,rrою .,ator"-'ea-- фal-ц%а* _, яка запропонувала

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMiciT

результати виборiв:
#сЕю с-?.

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах .rrrенiв органу
самоорганiзацii населення <Калина>:

aoL

прописом ( uифрами)
2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли )л{асть у голосуваннi по виборах членiв органу

самоорганiзацii населеннякКалина>:

яка оголосила

(

ВИРIШИЛИ: затвердити орган самоорганiзацiТ населення у складi:
- 1 го"цовtt;

- J* ЗаСТУПНИКИ;, 3 членЬ

виступили: C""clz.^,n_o -tr.a, €ХrЕо*;*"рВ В JU, 'fur"/e//.lhKi
запропонували
56Еrсо aS{o,a

голови оСН:на IIосаду
al



QlhЪсослlппr,,ilc- "nLUU
( пропrtсоrt) ( цифрами)

3) Itiлькiсть вибор.rrtх бюлетеtliв. визнаних недiйсними по виборах членiв органу
са}{оорганiзацii населення <Каrина>:

00
( прописол,т) ( цифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, поданих за кожного з кандидата на посаду голови,
заст\/пника , членiв орган\/ самоорганiзацiI населення кКалина>:

5.слухАли с€. який наголосив про долучення
бюлетенiв для голосування до протоколу загirльних зборiв громадян

4.Про Затвердження Полонtення про орган самооргаIriзацii населення <,<Калина>>.

СЛУХАЛИ: !Цк,l""rЮ 9, Q затвердження Положення про
орган самоорганiзацiТ населення кКа,тина>.

ВИСТУПИЛИ: Ф'шь J" /ц. . якQ: ознайомила присутнiх з
Положенням та запропонувала його затвердити

ГОЛОСУВАЛИ:
u3ay - JL
<Проти> - О
<Утримались> -О

УХВАЛИЛИ: затверлити Положення про орган самоорганiзацii населення кКалина>.

5. Про обрання уповноважеЕих осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацii населення <<Калина>>

СЛУХАЛИ: КО'.ц+кд С " fl" про обрання уповноважених осiб для

лъ
зlп

Прi:звtлrце. i_N,l'я, IIо батьковi
кандIлдата

Посада на яку
претендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата

flaoo й' л rаlау j/";"DЛ;(, r"r- jадfu_ trlL ,/L
Е, h,4c- luц-rдс>,У(Lуаr-.'","Еr"r, Vоа^ае аа,L ,/а

{-<titcO e&'иa*lД"l+B- rfu:zраfizZ- 0cn4 3
Чlh,!r* Пс],.r/,сrэ Jr.лЬП ;'&rс- 3цп,йа."аае Oenl /-г
/brrzlrrj Цziьzлl;цлт-.hriъur' ;ъ*а OC/t- //
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rо,M a,Lbъli Ee,-.4"V4/:- E&/L РФ Ja-
Jr;Ащь lfцyJzez-iLlb" "Etzclzcц;aiБlcci Lle{r ОЦf ,zL

цdеИ 0ц/ a-L
U

ПОдальшоi подачi документiв для легалiзацii органу самоорганiзацii населення <Калина>.



ВИСТУПИЛИ:
уповноважениI!{и

J. в^

Й|;ко а&

ГОЛОСУВАЛИ:
<За>> - JL
<Протлr> - О
кУтримапись) - О

УХВАЛИЛИ: уповноважити

_ Ь; no Ct, а/r".4-/-Ч.,,

{одаток:
Додаток Jtl

Голова конференцiТ

Секретар конференцii

н
i

якиfu

fr;* с.х.

запропонував

ш L ,/"lf


