ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представIIикiв громадян за мiсцем проживання
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Присутнi:
- учасники конференцii шредставники громадян за мiсцем проживання

3Y

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

РУБАН;

в

кiлькостi

-

Вячеслав

- начаJIьник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкOму та внутрiшньоТ полiтики

IЩЕНКО;

- головний спецiалiст

-

Тетяна

вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики

Ангелiна ЩОРОШКО;

)il

Вiдшовiдно до розпорядження мiського голови ыд /& tсР8Гк-?- 2021 року Ng
<Про пiдготовку та проведення конференцiТ представникiв громадян за мiсцем
проживання), визначено працiвникiв виконкому,lдо беруть r{асть у конференцii.
Учасниками та iнiцiаторами конференцii громадян за мiсцем проживання можуть бути
дiездатнi громадяни Украiни, яким виповнилося 18 poKiB i якi постiйно шроживають на
вiдгrовiднiй територii.

У конференцiТ не можуть брати r{асть громадяни, визнанi судом недiездатними, особи

,

що знаходяться у мiсuях позбавлення волi, а також особи, якi рiшенням суду перебувають
в мiсцях примусового лiкування.

СЛУХАЛИ: tаrlецао

TQ,

що до

виконавчого KoMiTeTy
надiйшло повiдомлення вiд представникiв громадян щодо проведення конференцii
представникiв громадян за мiсцем проживаЕня. Наданi протокоJIи зборiв мешканцiв,
якими визначенi представники вiд вулиць для участi у конференцii. Вiдповiдно до списку
представник.
реестрашii на конференцii присугнi J7
яка повiдомила,

Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцii приймають r{асть:
делегати вiд мешканцiв;

-

представники виконкому заступник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради Вячеслав РУБАН, спецiалiсти вiддiлу забезпечення
дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики Тетяна IЩЕНКО, Ангелiна

дорошко.

ведення конференцii необхiдно обрати головуючого та для ведення rrротоколу
секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю.
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Обрати головуючим конференцii
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Прiзвище, iм'я, по батьковi.

Обрати сокретарем
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1.Про затвердження порядку денного конференцii'.

СЛУХАЛИ: головуючого на

зборах

запропонуваOфакий порядок денний
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Про обрання складу органу самоорганiзацii населення кIсторичний>;
ПрО затвердженшI Положення про оргаЕ самоорганiзацii населення кIсторичний>;

Про обрання }.гIовноважених осiб для подальшот подачi докуtчлентiв для легалiзацiт
органу самоорганiзацiТ населення <Iсторичний >.
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УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii
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Про обрання складу органу самоорганiзацiT населення
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який повiдомив про необхiднiсть
обраннЯ складУ органу самоорганiзацiТ населення кIсторичний>> та з м9тою органiзацii
голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення
результатiв
виборiв обрати лiчильну комiсiю.

ВИСТУПИЛИz

лiчильноi KoMicii обрати
секретарем лiчильноi KoMicii обрати:
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5.СЛУХАЛИ: .у!Мfuсrа+ю ф о
, який нагоJIосив про долучення
бюлетенiв для голосуванця до fiротоколу загальних зборiв громадян.
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