
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi прелставникiв громадян за мiсцем проживання

0_/ aoa,fiz-*ra+ 2021 р.

м.Люботин, вул.Челюскiнаr90 А
(бiля магазину Щубрава) J;,кiлькiсть
Голова зборiв
Секретар зборiв р

[Iрисутнi:
- учасники конференцii представники громадян за мiсцем проживання в кiлъкостi

J"I/ 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;
- начаJIьник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики -
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоТ полiтики

ДОРОШКО Ангелiна Миколаiвна;
- головний спецiа_пiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полlтики

ГоВоР Наталя IBaHiBHa.

Вiдповiдно до розшорядження MicbKoгo голови вtл lll9 ,,/t2, 2021 року lt" ёЁ_
<Про пiдготовку та проведення конференцiТ представникiв громадян за мiсцем
проживання)), визначено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцiТ.

Учасниками та iнiцiаторами конференцiТ громадян за мiсцем проживання можуть бути

дiездатнi громадяни Украiни, яким вигIовнилося 18 poKiB i якi постiйно проживають на

вiдповiднiй територii.
У конференцii не можуть брати участь громадяни, визнанi судом недiездатними, особи ,

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

в мiсцях шримусоtsого лiкування.

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

представники вiд вупиць для yracTi у конференцii. Вiдповiдно до списку peecTpauii на

конференцii присутнi
аd/ представник.

'['аltllп,t LI}ll]O\,,l. кtllttllеренt{iя ввалtас:т,ься ;lct,iT,1,IN,IHOю.

i} когrфереIi цii ir рlrйпIа}оть yrltlc,l,i, :

- делега,r,и вiд меtпкаttцitз;

- представники виконкому заступFIик мiського голови з питань дiяльностi
викоI{авчих органiв радлt Вячеслав РУБАН, керуюча справами виконкому Лiдiя
КУЛЕ[:IIiО. спецiа;riсти вiдtдi:rу забезпе.tенt-lя лiяльностi BrдKc,lHKoNIy ,га вrlутрiurньоТ

llil:ti it.tKI,t Tcr,яIli,t llI1EliiiO, Анr,rэ:tiна ДОРОШ]КО. { Iа,гir:тя ГОВОР.
f (_rtя ведсrtrrя rtоrrфереrrцiТ riеобхiлнil обрати головуючого та лля ведення протоколу -

t]екре,t-аря. ]tля пiлраrхуIIк!, гопосiв * лiчильну комiсiю.



RИСТУПИЛИ

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - я,L
<Проти> - 0
<Утримались> - 0

УХВАJiИЛИ:

iм'я, по батьковi. народженrul. Серiя та номер паспорта.Мiсце проживання.)

2. Обрати секретарем

1.Про затвердження порядку денного конференцii.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах
запропонував такий irорядок денний:

й,4, якии

1. Про обрання складу органу самоорганiзацiТ населення <.Щубрава>;

2. Про затвердження Положення rrро орган самоорганiзацii населення <,Щубрава>;

3. Про обрання уIIовноважених осiб дrrя подальшоi подачi документiв для легалiзацiТ

органу самоорганiзацii населення <Щубрава>.

t'о.ЛоСУВАЛИ:
кЗа>- Х+

,1
(cI lроти l>- L/

кУтриплався> - l,'

YXlJAJii,tji1.1:
За,гтlерди,ги поря.цок денний кон(lеренцii

2. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <Щубрава>

СЛУХАЛИ: ап- який повiдомив про необхiднiсть
обрання складy органу населення <.Щубрава> та з метою органiзацii
голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв
виборiв обрати лi
ВисТУПИЛИ:
лiчильноi KoMicii обрати:
секретарем лiчильноТ KoMiciT обрати:

комlсlю. r'(, ,5
запропонував l( головою

членом лiчильноi KoMiciT обрати

/{2

22.!ю яка

секретарем наради -

ГОЛОВЧIОЧИМ
zi' /--с|

обрати

l. обпати головv}очим конфепеншiт :

J/пл'ллц;l Ё, ras; Блuаlfurq



ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - х{,
<Ппоти>- 0
uУrp"ruu. о, - l

УХВАЛИЛИ: одноголосно
голова lna- O/t/-U& 'acza
секретар
член

C.iI }'ХАЛl'[ : г,сl_,itlвуюLIого на зборах г якии

та надати кандидатури на посаду голови,запропонував розпочати процедуру

заступника голови та членiв органу самоорганiзацii населення.

ВИСТУПИЛИз el)
обрати opi.aн
.i,IeHiB,

населення у кiлькостi - 1 голова,,, _

ВИРIШИЛИ: затвердити орган сапilоорганiзацiТ насепення у складi

- 1 голова;
а- о заступники:

- .' членiв.

виступили & ДfuqЫа v//
запро на посаду голови оСН tO

Заступника голови
fuпоr

wаwсж

яка запропонуваJча

заступники; - _

"r у,

to

арч

ВИСТУПИЛА яка запропонувала

проголосувати спи за членlв квартального комlтету.

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноi KoMicii

результати виборiв:
1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу

саNIооргtllIiзацii населення <,Щубрава> J&а-
( цифрами)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли r{асть у голосуваннi по виборах членiв ОРГаНУ

самоорганiзацiТ населення <.Щубрава>

й,/ яка оголосила

lId.d/

(



( прописом) ( цифрами)

з) Кiлькiсть виборчих бкlлетенiв, визнаних недiйсними по виборах членiв органу

саrмоорганiзацii населення <Щубрава>:

90
( гrрописсlм) ( rtифраь,ли)

1) Кi"цькiс,гь гсlлосiв виборчiв. llодаIIих за кожLIого з кандидата на посад), голови,

застчпника , членiв органу самоорганiзацii населення к,Щубрава>:

5.СЛУХАЛИ: // який наголосив про долучення
бюлетенiв для голосування до протоколу загальних зборiв громадян

4.Про затверджеrrня ГIо;rоженflя IIро орган самоорганiзацii цаселення <<Щубрава>.

слухдлИ: Тетяну IщЕнко ilpo затвердження Положення про орган самоорганiзацii
населення к,Щубрава>.

/t j' яка ознайомила lтрисутнlх з

}IYв йоi,о зltтверj{l,IтLr

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - t/.
<Проти> - /
<Утрима,тись> - 0

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацii населення кЩубрава>.

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоТ подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацii населення <<Щубрава>

СЛУХАJIИ: про обрання }ryIовноважених осiб для
подальшоI подачl для легалiзацii органу самоорганiзацii населення к.Щубрава>.

ВИсТУПИЛИz f,;r'р-цеа r r+-

ВИСТУПИЛИz
положенням та

Nь

з/п
Прiзвище,
кандидата

iл,t'я. по ба,гьковi Посада на яку
претендуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата
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ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - А.2
<Проти> - /,
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УХВАЛИЛИ: уповноважити _ D

Мче/#Д И lze,ll _lа,l-ол",{zlу
- Гаhrсеl Щ rфгl,пtr"
- fu62,0а. ffiЬrr / 6"#V-&ие-

ry'

tr
Голова конференцiТ

Секретар конференцiI
а,с

й


