
IIРОТОI{ОЛ КОНФЕI'ЕIIЦII tlредставникiв громадян за мiсцем прожIIваIIня

Dry hсйп2/а, 202t р.

м.Люботин, вул.IIIмLдта, 47
( бiля ДНЗ ЛЬ 2)

Кiлькiсть учасникiв конференчii ;.g
Голова зборiв
Секретар зборiв

Присутrri:
- учасFII1ки lсtlнференцii преlIставнIлки громадян за п,liсцем проживанFIя в кiлькос,гi

__14_оса&{ (сшисок у додатку 1 дсl r{ьсlгсl пpt_lT,clKtl.,ry);

- заступItик мiського голови з питаIlь дiя:rьносr:i в1.1коIIавчих opt,aHiB ради - Вя.rеслав

Ва,терiйоваq РУБАII:
- керуюlIа справамLI виконкому - КУДЕLtКО Лiдiя Васи.ltiвна;

- начальник вiддiлу забезпечення дiяльнсlстi виконкому та внут,рiшньоi полiтики
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- голсlвнtlй cпetlia.lticT вiддiл), забезпе.rення дiя;rыlостi виtссlнttоп,lу ,га BHyTpiшtHbtli tlcl:liT,pTKTr

ПУIlIкАРСЬКА l {атсшliя IBaHiBHa:

- гtl_tоlзtlиli clletlilt_tic,r вi;l,цiлу забезпе.лення дiяльностi виконкому та BHyTpituHr,oT по.ltiтиitll

ГОt]ОР IJата-lя lBarliBHa.

Вiдповiдно до розпорядження пtiськс,lго голови вiд !,t, rP 2021 року Nч l'/d
<Про пiдготовку та rrроведення конференцiI представникiв громадян за мiсцем
IIроживання)), визначено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конференцii.
Учасниками та iнiцiаторами конференцii громадян за мiсцем про>rtивання можуть бути

дiсздатнi громадяни УкраiЪи, яким виповнилося 18 poKiB i якi постiйно проживають на

вiдповiднiй територiТ.

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

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

в мiсцях примусового лiкування.

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

представники вiд вулиць для участi у Вiдповiдно до списку реестрацiТ на
конференцiI присутн i 2Я_
Таким чином, коlrференцiя ввах<асться легiтимною.
В конференцiТ приймають r{асть:

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

виконавчих органiв ради Вячеслав РУБАН, керуюча справами виконкому Лiдiя
КУДЕНКО, спецiалiсти вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоТ
полiтики Тетяна IЩЕНКО, Наталiя ПУШКАРСЬКА, Наталя ГОВОР.

ё



Щля ведення конференцii необхiдно обрати головуючого та для ведення протоколу -
секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю.

виступили ,r обрати ГОЛОВУЮLIИN,I

с. _f,еZlпэ

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - аrа,,
<Проти> - /
кУтримали 

"ur, 
- О

УХВАЛИЛИ:

яка

секретарем наради -

конференцiТ

( Прiзвище, iм'я, по батьковi. Щата народження.Серiя та номер паспорта.Мiсце проживання,)

2. Обрати секретарем г

1.Про ] ir,гвер];кення порядк)l денного коrrференчii.

CJ}-Xл\-Il1: го-rов\,ючого на зборах
зllпрL)пс]н\ вав TaKttti порядок :енний:

цlzа а р-

1

1, Про обрання склаJ), орган}. са\.Iоорганiзацii населення кПрогресивний>;

2. Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населенIIя

<кПрогресивний>.

З. ГIро обрtrн}{я уповI{оважених осiб для подальпrоi подачi документiв для лега-,liзаr{iТ

органу саN(ооргаIiiзацiТ населення кПрогресивний>.

ГОЛОСУВАЛИ:
<за> _ /4
<Проти>- 0
кУтримався> - 0
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii

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

СЛУХАЛИ: 'lИлиuе//iа ZД , якии повlдомив про необхiднiсть
обрання складу oplaHy самоорганiзацiТ населення <Прогресивний> та з метою органiзацiТ
голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначенЕя резупьтатiв
виборiв обрати лi
ВИсТУПИЛИ:
лiчильноi KoMicii обрати

комlсlю

якии

який запропонрав головою,r"

секретарем лiчильноi KoMicii обрати fr ,{



ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - tL
кllроти>- (j
кУтримався>> - i)

членом лiчильноi KoMicii обрати: еаi-о rr l

лiчильноi KoMicii:

якии
та надати кандидатури на посаду голови,

запропонувала

УХВАЛИЛИ: одноголо
голова
секретар
член

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах

запропонував розпочати процедуру

Z,

засттпника голоtsи та .лленiв органу саNIоорганiзацii населення.

л
BIICT} пII.1II, |/ k/-tln; -l ,' _. яка

обрати орган

членiв.

ВIIРIШИЛII: затверJLIти орган самоорганiзацii населення у складi:
- 1 гс,lлова,

э)- ц заст) пIlики:
), 

, 

' 
Ti--]eHlB.

ВИСТУПИЛИ
запропонували на посаду голови

Заступника голови оСН

ý,

Ozaa

як1

мДв6ffi

ВИСТУПИЛА: /s яка запропонувала
проголосувати списком за членlв квартаJIьного комlтету

4. СЛУхАЛИ: Головч лiчильноТ KoMicii
результати виборiв:

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення <п

, яка оголосила
ч--

lJ
прописом)

рогресивний>:

( цифрами)

такии



2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли участь у голосуваннi по виборах членiв органу
саN{оорганiзацii населення кПрогресивний >>:

.. l'

ll f П cl:t1_|',tt lt J'/ r>,/," (прописом) (цифрами)

3) Кi"цькiстt, вибор.tлtх бtо:lеr,енiв, BI.1зHalttltx недiтiсниr,tлt по виборах членiв оргllн),

само ор ган i за цiТ населення кПрогре си в н и L"l ) :

00
( прописом) ( цифрами)

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

застуllника, чjtенiв органу самоорганiзацii населення <Прогресивний>:

5.слухАли {/a,a-*ru- л а , який наголосив про долучення

4.IIро затвердження fIоложення про орган самоорганiзацiТ
<<Прогресивпий>>.

СЛУХАЛИ: Ь"w про затвердження Полоrкення про
орган самоорганiзацii Hace,цeнFI'I ( 11 1lil гре tltt Bl l 1.1l'i >i,

ВИСТУШИЛИ: .7" яка ознайомила присутнiх з

положенням та запропон}iвала його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - {t
<Проти> - /
<Утрималисьr, - 0
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацii населення
<Прогресивний>,

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацii населення,<<ilрогресивний>>

населення

J\ъ

зhт
Прiзвипде,
кандидата

iм'я. по батr,коtзi Псlсада на яку

llpeTeI{ jlyC кilндLIдат
кiлькiсть голосiв
виборчiв, поданих за
кожного кандидата
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СЛУХАЛИ:
пода,тьшоi гrода.ri
<Прогресttвний>.

ВиСТУПИЛИ:
уповноваженими

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - х/.
<<Прати>> - Р
кУтримались>> - Р

УХВАЛИЛРI: уповноважити

I'олова конференшii

С]екре,гар когrференuiТ

2/LJ .J. про обранitя уповнова}кених осiб для
для легалiзацii органу с€lмоорганiзацiТ населення

Jё якй,- запропонуваф,-
,itBHItliith4},t 
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