
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представIIикiв громадян за мiсцем проживання

-/6 zсабпz й.l- 202l р.

м.Лrоботин, вул.Полтавський шлях, 48
(бiля гiмназii ЛЪ5)
Кiлькiсть учасникiв коrrференцi\ 3|
Голова зборiв .z|,zb fuzцлъ Й ?
Секретар зборiв h? ' , Т-а

Присутнi:
- учасники конференцii шредставники громадян за мiсцем проживання в кiлькостi
3Y особи (список у додатку 1 до цього протоколу);

- застулник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - Вячеслав
РУБАН;
- начаJIьник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкOму та внутрiшньоТ полiтики - Тетяна

IЩЕНКО;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
Ангелiна ЩОРОШКО;

Вiдшовiдно до розпорядження мiського голови ыд /& tсР8Гк-?- 2021 року Ng )il
<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, яка повiдомила, 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

реестрашii на конференцii присугнi J7 представник.
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.
,Щля ведення конференцii необхiдно обрати головуючого та для ведення rrротоколу -

секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю.



ВИсТУПИЛИ: в fil. яка заЕропоЕувала обрати головуючим
секретарем наради -lO

"trГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 3|
<Проти> - О
кУтримаrrись>> - 0

УХВАЛИЛИ:
Обрати головуючим конференцii

ffа,r-аz,
( Прiзвище, iм'я, по батьковi. ,Щата народження. та номер паспорта.Мiсце проживання. )

2. Обрати сокретарем h 'l,(tL frе_ иа Bzlzz_ Oo--crro'ý7472_

1.Про затвердження порядку денного конференцii'.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах
запропонуваOфакий порядок денний :

"/.tb Fо й9,

1

якй-

1. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення кIсторичний>;
2, ПрО затвердженшI Положення про оргаЕ самоорганiзацii населення кIсторичний>;
3. Про обрання }.гIовноважених осiб для подальшот подачi докуtчлентiв для легалiзацiт

органу самоорганiзацiТ населення <Iсторичний >.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - Jy
кПроти>- D
кУтримався>> - О

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний конференцii

2. Про обрання складу органу самоорганiзацiT населення <<Iсторичний>>

СЛУХАЛИ: фВо ',/увR., В с 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 о.с який запропонував головою
лiчильноi KoMicii обрати
секретарем лiчильноi KoMicii обрати:
членом лiчильноТ KoMicii обрати

Ba*lx,



ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - JY
<Проти>- d
<Утримавсяr> - 0

УХВАЛИЛИ: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голова JИа ur',acr|b .лh.<Qzчал,сzr-е- Q4o/;6 HL
секретар ..l.b1Orolcb BaMцa n z*cb Ваlц,oжf€L-

СЛУХАЛИ: голов}точого на зборах -l,оъ ,ц7 якffi,.-

запропонуваирозпочати IIроцедуру голосування та надати каI{дидатури на посаду голови,

заступЕика голови та членiв органу самоорганiзацii насепення,

ВИСТУIIИЛИZ rв. яка запропонувала
обрати opгall са\lооргtlIIiзацiТ нilссленFIя у ttiлt ttocTi - 1 головlt; - _/ заступник{.; - _€ __
членlв

ВИРIШИЛИ: затвердити орган самоорганiзацiТ населення у складi
- 1 голова;

,- { заступникlл;
- б членiв.

Iзиступили: Фл.циёь 7Г, fr 4амаlоюлс 0. l 9е,8 як1

на посаду голови ОСН:

Заступника голови оСН: J.tъ

членiвосн lalp&aцztt.clea /шс,zа,rаrSъв.еа
'иаtLал|',L й

Аёuд'ьL

ВИСТУГlИЛА: lцццо<цЦ hu.b ?7*,robElzl> . яка запропонува,,Iаа,лг.проголосувати списком за членlв квартального KoMlTeTy

4. СЛУхАЛИ: Головч лiчильноТ KoMicii Щ*'"*"ц а,е , яка 0голосила
резуJIьтати виборiв: С

l) Кiлькiсть виборrliв. що отрих,Iа;rи виборчi бюлстенi ltо виборах .l.чеttiв орга]{.y

сам оо рганi з ацi i IJ ас e-|leн FIя к IcTo ри.tни й >> :

?ю J
прогlисом) ( чифрами)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли )часть у голосуваннi по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення кIсторичний>

_3_L
1urrфрами)

W*чg,l**_r-Оу-/*|
( проrrисоrчr)

член CO,"t €Q:rr.rz,l+rco _!!.ДЦ Дr"r"О.с-;Мzrц-



:j ) Ki:TbKic,rb Bltбop.ttx бiо;tетеlтiВ, визI{а}{IlХ недiйсниМи по вибОрах ч.пеtriв opr.a1;'
са,\{ооргаI{iзацiТ Hace-ileIitlя кIстори.rлlrrй >:

00
( прогlисом.l 1цифрами)

4) Кiлькiсr,ь голосiв виборlliв, поданих за кожного з кандида.га на посаду голови.
заступника . члегtiв орга}{у самоорганiзацii населення кIсторичний >:

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

4,Про затверджецня [Iоло!кенflя про орган сарlоорганiзацiТ Еас8леrlня <<Iетори.лний>>.

СЛ}'ХАЛИ: а.а(. lIpo :Jirгверjt)Iе}{FI)I ГIо:r<rження про оргil}{
самоорганiзацii населення сторлтчний>l,

ВИСТУПИЛИ: ,у|аъFа<цдrа. ф,о як&-€озttайо*rurd прису.гнiх з
поrrоженням l,а зalпрсrпОtlvlja-r] ii l]it i l-t l зi-t.t,llСP; ilt.Гii

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - Jf
<Проти> - О
кУтримались>> - О

ухвАлИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацiТ населення <Iсторичний>

5" ПрО обраннЯ уповнOважепих осiб лля пOдальшоi подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацi'i населення <<Iсторичrrий>>

слухАли вб про обранI{я уповноважених осiб для
лtlда_ttьпtоi пil;1ачi документiв для легалiзацii орган.ч саN.{оорганiзацii населення
<<lстори.lнlлй ).

Вi{СТУПИЛИ:
уповноtsаженими предстаli]}rt[каNI1.I сlбрати

Nъ

зlп
Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батьковi Посада на яку
претеIrдуе кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного та

ф ?a,Lй, pc/Z- Jg
Ati ,tаЦt л,+tzZZtЬ - 1ЬJпfuL Се// ý

,- 3cilu,4 . Lzr-zlбц CIC?-/L- 5
3а&иr оц{

lа*?оlцсч Hti;tLд'-!- Qz.uцц 76ка* l"zeb QQo зч
зч

ц,tь{l OC4L зV
ц,2r,44 0еИ зу

fuцhоше",l- 3rцr_ Cюlzetll"s26HaL
У/4ц 0е-t- Jч
r"lca J

j,сц.,и"r-.,

ру"
,IK1,1l,.l заl ipOl I()IJYiJil1]

llrцr,>|а!i' Ва .rz-цrй* Jц"-r*rlZi J"E

tцzt OC.IL



УХВАЛИЛИ : уповrrоважити

- tмfoцtоzл9 ФMzz.t "VC_ 
O"zlzztЪtffiэ4п,еа-

- Й%УrЧ ao-allr,""rirrv JLtr,/"4J''Ч

ГоЛоС}/ВАЛt{:
i<Заl> - .]Y
кllро,гll> - О
кУтримались> -О

!одаток:
Додатоrt Mi

Голова конференцii

Секретар конференцiТ JИ.J
,r|",bbbuno И 7

v


