
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживання

/l пелlп-tцz 2021 р.

м.Люботин, площа Княжа
( автобусна зупинка)

Кi.шькiсть уча
Голова зборiв
Секретар зборiв

ПprrcyTrri:
- учаснl{ки rtонсРеренцiТ гtредставllикLl гроNIадян ,за Micцel,t проживаF]ня в кiльttостi

м о.О'Оу (список у додатку 1 до цього протоколу);
- перший заступник мiського гоJIови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради - Сергiй
КИСЛИЙ;
- начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики -
IЩЕНКО Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiа_шiст вiддiлу забезпечення дiялъностi виконкому та внутрiшньоТ полiтики
Ангелiна flОРОШКО;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внlтрiшньоi полiтики
Ната;rя ГоВоР. '. ';''

Вiдповiдно до розпоряджеЕня мiського голtlви вiд /} ,/t}, 2021 року Nп _Щ
кПро пiдготовку та проведення конференцiТ представникiв громадя}I за пtictleMl

про){t1,IIзalIJЕIя), визнаLIенt,l працitlпикiв RI,lконкоN4)". що берут,ь },чitсть у itонференцiТ.

У.ласникаr,tи та iнiцiаторап,{и конференцiТ громадян за плiсцем проживання можуть бути
:tiсздатнi громаляни YKpaTHlr, якиN,I виповнилося 18 poKiB i rrкi iтостiйно лporKrtBal{)l,b Hi1

вiдповiлнiй територiТ.

У конфереrrцii не \,{ожуть брати yLIacTb громадяни, визнанi судом недiездатнил,lи, особи "

що знаходяться у мiсцях tтозбав:tення волi, а також особtt, якi рiшенняN{ суду перебувают,ь
в пtiсцях приN,{усового лiкyвання.

слухАли яка повlдомила, що до виконавчого
,авникiв громадян щодо проведеннякомlтету повiдомлення вiд предст

конференцii представникiв громадян за мiсцем проживzIння. Наданi протоколи зборiв
мешканцiв, якими визначенi rrредставники вiд вулиць для участi у конференчii.
Вiдповiдно до сциску реестрацii на конференцii присутнi ;2 представнr*i€,
Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною.
В конференцiТ приймаIоть участь:* делегати вiд мешканцiв;

- представники виконкому перший заступник мiського голови з IIитань дiяльностi
виконавчих органiв ради СергiЙ КИСЛИЙ, спецiалiсти вiддiлу забезпечення

дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики Тетяна IЩЕНКО, Ангелiна
ДОРОШКО, Наталя ГОВОР.

{ля ведення конференцii необхiдно обрати головуIоLIого та для ведення протоколу *
секретаря, для пiдрахунку голосiв * лiчильну комiсiю.
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2. Обрати секретарем
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l.Про затвердження порядку денного конференlдii'.

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах
запропонувай акий порядок денний :

-/е якф-
a,

1. Про обрання складу органу самоорганiзацiТ населення <Княrкий>;

2. Про затвердження Положення rrро орган самоорганiзацii населення <Княжий>;

З. Про обрання уповноважених осiб для пода-пьшоТ подачi документiв для лега_lliзацiТ

органу самоорганiзацii населення кКняжий>.

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - l'
кПроти>- (/;

кУтримавс оr, - 0

УХВАJIИJ]И:
Зат,верди,ги поряi{ок денtrий копфереrlцiТ

2. Про tlбрання складу органу самоорганiзацii населення <<Княжий>>

СЛУХАЛИ: zOza як@повiдомийпро необхiднiсть
обрання ск,]тад_\, opгatI}, саNt()оргtltliзаrtii населення <Княжий> та з метою органiзацii
голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв
виборiв обрати комlсlю.
ВИСТУПИЛИz
лiчильноТ KoMiciT

секретарем лlчильно1 комlс11

//ZZ rp як@*- запропон}ъадДаголовою

членом лiчильноi KoMicii обрати
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ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа>- /D
<Проти>>- Р
<Утримавс,, - 0

УХВАЛИЛИ: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
fulа

секретар
член

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах -/с якиЕ
Запропонувадgрозпочати гIроцедуру голосувilння та надати кандидатури на посаду голови,
заступника голови та членiв органу самоорганiзацii населенIuI.

ВИСТУПИЛи: ol'i tlrr.,r:l /,t r: J_ Р. . яка запропонува"ла
обрати орган .u*оор.u"Y.ЪцiТ 

"u".rr",rня у кiлькостi - 1 ,*o"u,- -/ ,u"rупirф - 5*
членlв.

ВИРIШИЛИ: затвердити оргtlн самоорганiзацii населення у складi:
- 1 голова;

,- / заступники;
- .f .rленiв.

ВИСТУПИЛИ: а-# р" ё.ёr -я-/..
на сtI

-/с

Заступника голови ОСН: -lc Аё

членiвосн *2д
^ 

,5, /l/a?zzzzza zo
,аё.

Да

ВИСТУПИЛАl
проголосувати

/{ 6- яка запропонувала
списком за членiв квартального KoMiTeTy.

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильноТ KoMicii
результати виборiв:

1) Кiлькiсть виборцiв, що отримали виборчi бюлетенi по виборах членiв органу

ё-,ь

Д-{2
( чифрами)

2) Кiлькiсть виборцiв, що взяли r{асть у голосуваннi по виборах членiв органу
саI\dоорганiзацiТ населення кКняжий>:

самоорганiзацii нас:елення кКняжий >:

lIt/(с,,rl{t
" ( прописом)

{a.rr-l.r*

яка оголосила

Xz?
( прописом) ( чифрами)

голова



3) Кiлькiсть виборчих бюлетенiв) визнаних недiйсними по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення кКняжий>:

00
( проrrисом) ( цифрами)

4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, поданих за кожного з кандидата на посаду голови,
заступника, членiв органу самоорганiзацii населення <Княжий>>:

J\ъ

зlп
Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батьковi Посада, на яку
претенду€ кандидат

кiлькiсть голосiв
виборцiв, шоданих за
кожного кандидата
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5.СлухА ли, з/Йf t:l,,.t'raa,a-c ,/i? lt. ,якийнаголосив про долучення
-бюлетенlв для голосува}{ня ;]о llpoTolto,rly загальних зборiв гроN{адян.

4.Про затвердження Положення про орган самоорганiзацiT населення <<Княжий>>.

СЛУХАЛИ: Тетяну IЩЕНКО про затвердження Положення про орган самоорганiзацii
населення <Княжий>.

ВиСТУПИЛИ: /дл яка ознайомила присутнiх з
положенням та запропонуваJIа його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа> - "lP
<Проти> - Р
<Утрималисъ>> - О

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про орган самоорганiзацii населення,<Княжий>.

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоТ подачi документiв для
легалiзацiТ органу самоорганiзацiТ населення <<Княжий>>

СЛУХАЛИ: ?i/' с про обрання уповноважених осiб для
пода,rьшоi подачi для органу самоорганiзацii насеJIення кКняжий >

ВИСТУПИЛИ:
уповноваженими дставниками

який
*/: (:

ь,
обра,rи
/J,

€-1 запропонував



УХВАЛИЛИ: уповноважити

- 6 ;w;с frl "r..Tц,.frjza fu -zе;а-uцru,f,-zgZr,
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ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - S{
кIlроти> - [
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!одlат,ок:
/{ода,гоrt ЛЪ1

Го,това конфереrlцii

CeKpel,ap коrrференrlii
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