ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНLIII представцикiв громадян за мiсцем проживання
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Присутнi:
- учасники конференцii тrредставники громадян за мiсцем прояйвання
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особи (список у додатку 1 до цього протоколу);
- перший заст}4Iник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв раДи

КИСЛИЙ;

- начальник вiддiлу забезrтечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
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- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньот полiтики

Ангелiна ДОРОШКО;
- головний сгlецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоТ полiтики
наталя Говор.

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд -/t, MЮSp+a"l- 2021 року Ns "LýВ
кПро пiдготовку та rrроведення конференцii представникiв громадян за мiсцеМ
проживанняD, ви:значено працiвникiв виконкому, що беруть участь у конфеРеНЦii.
Учасниками та iнiцiаторами конференцiI громадян за мiсцем проживання можуть бУти
дiсздатнi громадяни УкраТни, яким вигIовнилося 18 poKiB i якi постiйно проживають на
вiдповiднiй територii,
У конференцiТ не можуть брати участь громадяни, визнанi судом недiсздатними, особи ,
що знЕlходяться у мiсцях позбавлення волi, а також особи, якi рiшенняМ сУДУ перебУваЮТЬ
в мiсцях примусового лiкування.
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Прiзвище, iм'я, по батьковi. Щата народження.Серiя та номер ласпорта.Мiсце проживання.)

Обра,r,и секрстарсг\,l

1.Про затвердження порядку денного конференцii'.
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запропонував такий порядок денний:
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заступника голови та членiв органу самоорганiзацii населення.
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