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Присутнi:
- учасники конференцii представники громадян за мiсцем rrроживання в кiлькостi

"tб особи (список у додатку 1 до цього протоколу);
- заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - Вячеслав

Валерiйович РУБАН;
- керуюча справами виконкому - КУДЕНКО Лiдiя Василiвна;
- начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики -
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоТ полiтики

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

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд жlй 2021 року N9 -l|€
<Про пiдготовку та проведення конференцii представникiв громадян за мiсцем
проживання>, визIIачено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцii.
Учасниками 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 участь громадяни, визнанi судом недiездатними, особи ,

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

в мiсцях примусового лiкування.

СЛУХАЛИ: Лiдiя КУДЕНКО, яка повiдомила, що до виконавчого KoMiTeTy надiйшло
повiдомлення вiд представниrсiв громадян щодо проведення конференцiТ представникiв
громадян за мiсцем проживання. Наданi протоколи зборiв мешканцiв, якими визначенi

представники вiд вулиць для участi у конференцii. Вiдповiдно до списку реестрацii на

конференцiТ присутнi "{6 представник.
Таким чином, конферепцiя вважаеться легiтимною.
В конференцiТ гrриймають 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, Ангелiна ДОРОШКО, Наталя ГОВОР.

Щля ведення конференцiТ необхiдно обрати головуючого та для ведення протоколу -
секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю.
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/,t якийСЛУХАЛИ: головуючого на зборах

запропонував такий порядок денний:

l. Про обрання складу органу самоорганiзацiТ населення <,Щуншiвка>;

2. Гlро затверд}кення Положення про орган самоорганiзацii населення кЩуншiвка>;

3. Про обраНня уповнОважениХ осiб для подальшоi подачi документiв для легалiзацiТ

органу самоорr,анiзацii населення кЩуншiвка>,
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УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцiТ,

2. Про обрання складу органу самоорганiзацiТ населення <<{уншiвка>

СЛУХАЛИ: який повiдомив про необхiднiсть

обранлtя складу самоорганtз&ц11 <.Щуншiвка)) та з метою органiзацii

голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатlв
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СЛУХАЛИ: головуючого на зборах ,Иаидz"ра lf якии-_-Zr_-_т_-_-
запропонував розпочати IIроцедуру голосування та надати кандидатури на IIосаду голови,
заступника голови та членiв органу самоорганiзацii населення.
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результати виборiв:
l ) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу

самоорганiзацii населення <fiуншiвка>:
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2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли r{асть у голосуваннi по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення <.Щуншiвка>
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