
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНLIII представцикiв громадян за мiсцем проживання

J4 **&a.r-lz-e- 202\ р.

м.Люботиrr, ву;r.Кrrяжа/Щми,грiвська
( автобусна зуrrинка)

Кiлькiсть учаснпкiв конфереrrцlТ /"lз
Голова зборiв Jfu-еъ"t*СUаб ,! О.

Секретар зборiв ?о-rrдrzzЮ О, ./},

Присутнi:
- учасники конференцii тrредставники громадян за мiсцем прояйвання в кiлькостi

.{а, особи (список у додатку 1 до цього протоколу);

- перший заст}4Iник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв раДи - СеРГiЙ

КИСЛИЙ;
- начальник вiддiлу забезrтечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики - Тетяна

IЩЕНКО;
- 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.

СЛУХАЛИ: hццr,lrЮ Й D , яка повlдомила, що до виконавчого

KoMiTeTy надiйшло повiломлення вiд представникiв гроN{адян tцодо проведеIiIIrl

конференlliТ представникiв громадян за мiсцем про}кивання. Наданi г{ротокоJIи зборiв

п,lешгканцiв. якиlч{и визltд.tенi гlредtстzlвIlикLI вiл tsулиt(ь для учас,гi "\ Korrc|leperrriii.

Вiлповiдно до сllиску pcccTpariiT гlа KoH(lepeHuiT присутнi _1/*1l предс"ГаВtIик.

Т'акишt tlи}] ON,I, конфереrrцiя вваNсасться легiтимtrо кl.

В коlrференrlii приймають участь:
- делега,rи вiд мешrканцiв;

- предсl,ав}lики I]I4KOFII(O\,Iy перший заступник мiсьltого голо]]и з IIита}Iь дiя:тt ностi

врIконавчих органiв раziи Сергiй КИСJ]ИЙ, спецiалiсти вiддiлу забезпе'lеtLгiя

;-liя.ltblTt,lcTi ВИкоНIiОr\t\' Т'а внутрitшньоi псl:liтикI-r l'етянir IIцЕнко, Анге,цitt:l

Д{ОРОШКО, Ната-ця ГOBOP.

/{.пя ведення rtон(lеренчii необхiдно обра,rи гоrIовуючого та для 1]елен}tя lIpoToкoji\' -

секретаря. ltля пi;lрахyн1()/ голосiв - лiчl,л"ц1,1т,ч Kclпlicito.



виступили о яка запропонувала обрати голов}.ючим

}Fа,мль.аtgSь п секретарем наради - фОuпдцrЮ О- "а

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - NJ,
<Проти> - 0
<Утрималиаъr, - 0

УХВАЛИjIИ:
1. . Обрати головуючим коrrференrдii :

.r{ бьrьаrrцлfuь .r#цQп""о_.,/ ь C"zzrce/;й,ceert-
( Прiзвище, iм'я, по батьковi. Щата народження.Серiя та номер ласпорта.Мiсце проживання.)

2. Обра,r,и секрстарсг\,l

1.Про затвердження порядку денного конференцii'.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах
запропонував такий порядок денний:

./Fа"л.*адабь ао

1. I1po обрання скла/{\r орг,аI{),самоорl,аLliзацiТ }IасеJIенIIя кГиiвка>:
2. Про затверll)tення Полоlttеtlня прtl оргаЕi самоорганiзацii насеJlеtltIя к]'иitзкаi>:

З. Про обралrня уповнова}кен}tх осiб для подальшсli подачi докуп,tентiв для леr,zьцi:заrtiТ

орга}{у с аNIоорган iз ацii Hace,lle ння <Гиiвка >.

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - lA,
кГIроти>- О
<Утримався>> - О

УХВАЛИЛИ:
Затверлити порядок денний конференцiТ.

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

СЛУХАЛИ: й. sf якfu псrвiдомtff-пр о н ео бхiднiсть
обрання складу оргаЕу самооргашз ацii населення <<Гиiвка> та з метою органiзацiТ
голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв
виборiв обрати лiчильну комiсiю

якии

якиЁ.r запроllоIt)/вав I,oIIoBoI(l

&...ecзao4.1ц(L-
:йа

ВИСТУПИЛИ:
лiчильноi koMicii
секретарем лiчильноi KoMicii обрати

о{"

членом лiчильноi KoMiciT обрати

н4
q'

.hrаа..а_зl



ГОЛОСУВАЛИ:
<За>>, ./tu

<Проти>- О
<Утримавс я>> - О

ухвдлИЛИ: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:

голова "tk $ Ф,
секретар 'ь"съrzt-ъ trо
член

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах JfOaл^etalzBb l якии

запропонував розпочати процедуру голосування та надати кандидатури на посаду голови,

заступника голови та членiв органу самоорганiзацii населення.

ВИСТУПИЛИ ,U"U-O.z%l*4 J.e яка запропонувала

обрати орган самоорганiзацiТ населення у кiлькостi - 1 голова:, - & заступники; - з
I{ленlв.

вирIшИЛИ: затвеРДити орган са}.{оорганiзацii населення у складi:

- 1 голова;
- & заступники;
- 3 членiв.

ВиСТУПИЛИ: D,J Jlft
запропонуваJIи на голови оСН

Заступника голови оСН
frarraytr

ЧленiвоСН:

.Рца-".о-"rь О**оПО*Д,ч*п_
ф o"bel,tclzO

ru-J{ю C-lrcO "r.Dr*в
й€ъ flа

ВИСТУПИЛА ,l;,CtAzzzz,lzo j € яка запропонувапа

проголосувати списком за члеЕlв кварталъного комlтету

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноТ KoMicii В.с . якdflогол о"^#

результат}1 влtбсlрiв :

1) КiлькiстЬ вибсlрrtiв, tIlo отриМали вибоРчi бюзтетеtri пс,l виборах ,tJteHiB opl,aнy

саN{оорганiзацii населення <['иiвка>:
,/2,-NnцЦРlrr-

( прописошt) ( uифрами;

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

самоорганiзацiI населення кГиiвка > :

.-/е/

( прогlисом) ( цифрами)



З) Кi,цькiсть влtбор.tих. бlсrлстенiв, визI]аних недiйсними гtо виборах члеНiв ОРгаН.Y

с i1 14 оо pi,iit] i з ацiI Hilc г]"rlе н tlя к Г'иiвк а >> :

00
( прописом) ( цифрами)

4) Кiлькiс,гь голосiв виборцiв, поданих за коrtсного з кандидата на посаду ГоЛОви.

заступника , членiв органу самоорганiзацii населення кГиiвка>:

5.слухАлI,1 фо*ацао "l л. який наго.посив про долучення
бlсlлетеtliв .цлri гOлос_\,t}illtIlя ;Ii) прt),iок().]lv :J:lга-rIьlrи.х зборiв грON.{аiIЯн

4.IIро затверджевня Гiолtл}кеЕня гrр0 сргаЕ самооргянiзацiТ населеff ня <<Гиiвка>>.

СЛУХАЛИ: Тетяну IЩЕFlКО про затвердження Положення прс) орган самоорганiзаlriТ
населення <<Гиiвка>.

н ý{{]'tr-}'Гl tr;t.]T ý,[: ,L\/e#?%l4ro J €, ,з,tiia ;,:lil:tlilli1,1 t.t:l;,t iIрi.lсV,г,I{ i\
IlолоitсенltяN{,га |]i11lpOIjoгlуBtr'.tit iiогсt за,i вердIJт]I-I

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - |&
<Проти> - d
кУтримались> - 0

УХВАЛИЛИ: затвердити По.пожелtня про 0рган сат\{оорга}Iiзацii насе"цення кГиiвка>,

5. IIро обраrrня уповвоважених осiб для ЕодальшоТ подачi документiв для
;rегалiзацii орr,ану самооргапiзацiТ населення <<ГиiЪка>>

СЛУХдЛИ: h }L ДО. f. про обрання уповноважених осiб для
пода:rьшоi подач1 документlв для легаJIlз ачiТ органу самоорганiзацiТ насеJIення < <Гиiвка>

tJtlýС'я'}'Ё ý {,i.ji 1ý:

y1,I0l]} iOBautell lI N,I 14

0.у :ак61},- ::iililp,JIiO1l)"}ciBLO*
J'r-ry й.ze сr€+<# |v

Nъ

з/тl

Прiзвttliiе.
кандIlда-га

iм'я, по батьковi Посад1а. на яку
IIРеТ'еIlД)'€ КаНДИ;'1&Т

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
коя(ного кандидата

{Цфа,елл,uо J*la В.*аrБаа- Ф-&- Оцt /J2

JfаJъ.Lсаlrrt jца]Di п 2д,t<аriебц r 1Q*nl .. aO"*tzz Ос2а g
hb| и.t' иl-ь ccu fu(LлЦ,-е- iuаЪз}i б al ' 3а14п4 .zло*й", оцr 8
ф Ь"rоrrr- flюсtZцr.,-' Лаая'6аа- ЭсLе.??,|, аюJа.&q О Сr/ 9

Йай,цr' цм вь йо"цо+ь ./uаsо.rr|Ва ; ?:ли Ое/{- "/t,
Vaha--"ebb Jюы" феsо-l-',в,/!- q-Jьц оеи /2-

;,сD-йаIеfu "li&йh&.а-
ac,rl,cl Ое{/ -/"t

Uч

a,OkA,zZl,c.tzO ,а



УХВАJIИЛ И : уповrIоважити

_ ,1rф} u,{t4z/J "Quч ВzzаrVzу1
- фОдzlоцю о*ф lШихr'рd7l

ГОЛОСУВАЛИ:
,r3,аr - /L
<Протlr>> - 4
кУтрилiа*письi> - О

Додаток:
!одаток ЛЬ1

I''o:tciBa кrtнференцii -фпs;д р,,а{

Секретар конференцii Yолuuо 0J


