
IIРОТОКОЛ КОНФВРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживанЕя

лq дgр frп-rrlz\z| р.

м.Люботин, вул.Транспортна
( дитячий майданчик)

Кi.пькiсть конференцii 9/
Голова зборiв
Секретар зборiв h

ПplrcyTHi:
- учасники конфереrlцiТ Ilредставники r,рс)\.{zrдян за r,ticrleM проживаI-jlIя в кiльt<tlсr'i

особи (сгrисок у додатку 1 до цього протоколу);
- перший заст}rпник мiського голови з IIитilнь дiялъностi виконавчих органiв ради - Сергiй
|{kТСЛИЙ;
- начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики - Тетяна

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

Ангелiна ДОРОШКО;
- головний спецiаrriст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
наталя Говор.

Вiдповiдно до розrrорядження мiського голови вiд д/р 2021 року Ns /,{l
кПро пiдготовку ,га проведеlt}tя конференцii представниltiв грох{адяIl за мiсцепt

проживiltIня). вtl:]i{ачено гlраlliвникiв RиItонкому, tцо беру,гь yLIасть 1, конференчii.

Учасникап,trл ,ra iнiцiаторах{Il Korrc[iepeHuii громzrдялл за лriсt{ем про)киваII}lя N,{ожуть б1,11.1

дiездат,нi грома.цяни Украiни, якиN( виtIовнилося l8 poKiB i якi постiйно проlкиваю,Iь на

вiлповiднiй територiТ.

У конфереrtцiТ не \{ожуть брtiти участь громадяни, визнанi судом лlедiсздатнип,lи, особи .

trlo знахOдяться у мiсчях позбавлетtня волi. а ,гакож особи, якi рitпенням суду гtеребчвtut,lтl,

t+ rticll.rlx IlpIl\t\ c()It()1,o _Iilir lrltllt,я

СЛУХАЛИ: яка повlдомила, що до виконавчого KoMlTeTy

надiйшло вiд представникiв громадян щодо rrроведення конференцiI

представникiв громадян за мiсцем проживання. Наданi протоколи зборiв мешканцiв,
якими визначенi представники вiд вулиць для участi у конференцii. Вiдповiдно до списку

реестрацii на конференцii присутнi l/ представник.
'rаким IIином, KoHtil ерен цiя в ваrкас,гься .llегiтимною.

13 ксlrrфереllцiТ приliмаIоl,ь участь:
- ле-lсгати Bi_] rlешtt<анцiв:

- tlредстаlвtlикlt i]икOнкому - tlершtий зitступник п,tiсьttого i,oliol]и з гIитань дiя"пыlос,гi
виконавчих органiв ра/{и Сергiй КИСЛИЙ. спецiалiсти вiддiлу забезпе.tення

дiяльностi виItонкому та внутрiшньсli полiтики Тетяна III{EHKO. Аllге.;riна

ДОРОIIIКО. I Iата.ltя I'ОВОР.

/{ляl lзсл,цення rtонференIlii необхiлнtl обратlи гоjIоl]уIочоI,о та для tsеllенIIя llpoToкo.]Iy

сеtiгетаIrя. .1.jIя II i. tpax1 rlK1 l ()-l()ciiJ .ltiчrt.rьн_r Ktlпlicittl.



ВИсТУПИЛИ:

ГОJIОСУВАЛИ:
<За>- Jl
кllроти> - Р
<Ут,римались> - i)

УХВАЛИЛИ:
1

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах

запропонував такий порядок денний:

запропону ваб обрати головуючим
r| ,ц,секретарем наради -

голов

( ГIрiзвиrче, iм'я, по Щата наролження.Серiя та номер паспорта.Мiсце проживання.)

2. Обрати секретарем

1.Про затверджrення порядку д{енного конференцii.

d,с якии

1.

2,

Про обрання складу органу самоорганiзацii населення <Надiя>.

Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення <Надiя>;

Про обрання уповнова}кених осiб для подальшоi подачi документiв для лега,чiзаItii

оргаЕу самоорганiзацii населення кНадiя>.

комlсlю

ГОЛОСУВАЛИ:
<за> - xl
<Проти>- 0
<<Утримався> - В

УХI]АJIИЛИ:
Затвердl.tти порrl.цок денний конференцiТ.

2. IIро обрання складу органу самоорганiзацii населення <<Надiю>

СЛУХАЛИ: ,Л *;rrnuo ,ф-с , який повiдомив про необхiднiсть

обрirIlня cttJla.,l\, оргаЕrу cii\]()(]pl i_tlli,зariiT насс,ленlIrI <l iадilt>> та з \,ieToк) tlpl'aHi заrtii

голос),ванttя, видачi бк1,1tетеллiв лля вибirрiв, пiдрахунку голосiв 1,а визначення резу'rrьтатiв
виборiв обрати лi
ВИСТУПИЛИz
лiчильнот koMicii

який запротrонував головою

секретарем лiчильноi Komricii о

членом лiчильноi KoMicii обрати

Lл, r

qnц#-/eJt-a,



ГОЛОСУВАЛИ:
кЗа>- )l
кIIроти>- t
<)/трилtався> - t
УХВАЛИЛИ: одноголосно обрати такий

Даuлеголова
секретар
член

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах п с, якии
запропонував розпочати процедуру голосування та надати кандидатури на посаду голови,
заступника голови та членiв Оргащ/ самоорганiзацii населення.

ВИСТУПИЛИ: а/,{,L ,?" 2 яка запропонувала
обрати оргаI{ самооргаI,tiзацii насе.irення ч кiлькос,гi - 1 голов а: - е__заступники; - 4
.tлеttiв.

вирIшИЛИ: затвердити оргаII самоорганiзацii насеJIення у складi:

d

1 голова;
,J застyпники:-т 

un"*riu.

виступилц
на

Заступника голови ОСН

л
голови сн

,{r
аь,

&с а/ё.
?urеuzq. Х /},,Wеф@ЕW. / w q 'ф-е

ВИСТУПИЛА
проголосувати

аа заrrропотrувай
квартального комlтету

4. СЛУХАЛИ: Голову лiчильнсii KoMicii
результати виборiв:

tl л-r
1) КiлькiстЬ виборцiв, що отриМа_ltи вибоРчi бюлетенi пО виборах .TleHiB органу

самоорганiзацii населен}{я (Надiя>
d/

прописом) ( цифрами)
кiлькiсть виборцiв, що взяли участь у голосуваннi по виборах членiв органу
самоорганiзацii населення кНадiя >

списком

wю

2)

ц



( прописоп.л) 
1 чифралrи)

3) Кi-цькiсть ВиборT их бк1,1тетенiв. визнаних недiйсними по виборах членiв .1ргану
саNlоOрганlзацtt населенl,{я <Надiя>:

()

( прописом)
0

( rtи(lрапти)
4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, подil{их за кожного з кандидата на посаду голови,

заступника, членiв органу самоорганiзацii населення <Надiя>:

ц Гелztь {"r2}l d-/5.СЛУХАЛИ:
бюлетенiв д.ltя

ВиСТУШИЛИz
уповноваженими

/ який наголосив IIро долучення
до llротоколу загальних зборiв громадян,

4,ПрО затвердження Г{олОженflЯ про оргаН самоорганiзацii населення <<Надiя>>.

СЛУХАЛИ: головуючого Еа зборах м,с про
затвердження Полояtення гtро орган самооргаЕiзацii населення <Надiя >.

ВиСТУПИЛИ: -ф.,с який ознайомив присутнiх зполо;кенням та його затвердити,

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - l-/
<Проти> - 0
кУтримались> - 0
ухвАлИЛИ: затвеРДИ'ги Положення про орган самоорганiзацii населення <Надiя>

5. ПрО обравня уповновая(ених осiб для подальшоТ подачi документiв длялегалiзацii органу самоOрганiзацii населення <<Надiя>>

СЛУХАЛИ: Jл!-tz.,r-Й- с про обрання уповноваже}Iих осiб дляподальшоТ подачi для лега-шiзацii органу самоорганiзацiт населення кнадiя >.

н7.
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зlп

Прiзвище,
кандидата

iм'я, по батъковi Посада на яку
IIретендуе кандидат

| Кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного кандидата
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,li

ГоЛOСУВАЛИ:
кЗа> - ,l./
к[lро,t,тля - 7:
i<У,грt,l rl а,,ll{сь )) -

flодаток:
[одаток NЬ1

Головir rtонференцiТ

CcKpeтap кtllrфсреrrr цii

л
t_/

УХВАЛИЛИ: уповноважити

_ .фцаlлzzш_а_ ffИииz ГИrr;оfrl*q-, И-ltoetla JафJ{фz Aaizlz,ц"ell-t1-o#z;,2-

('rb 4 "f,)
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