
ПРОТОItОЛ КОНФЕРЕНЦIi представникiв громадян за мiсцем проживапня

-/q ?ае&и,-и.2- 202l р.

м.Люботин, вул. Гната Хоткевича/
вул.Веселкова (бiля трансформатора)
Кiлькiсть учасникiв конференцiТ /f
Голова зборiв a/l-beboc;4 .Й^D.

Секретар збор iB Jасuе-lt,*са с. А

Присутнi:
- учасники конференцiТ представники громадян за мiоцем проживання в кiлькостi

_ /Г особи (список у додатку 1 до цього протоколу);
- перший застуtIник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради * Сергiй
КИСЛИЙ
- начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики - Тетяна
IЩЕНКО;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
Ангелiна ДОРОШКО;
- головний спецiалiсi вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики
Ната_шя ГоВоР.

Вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд 1,4 /о 2021 рок5, Nл ф_9{
<Про пiдготовку та проведення конференцii представникiв громадян за мiсцем
проживання), визначено шрацiвникiв виконкому, що беруть участь у конференчii.
Учасниками та iнiцiаторап,Iи конференцii громадян за MicrIeM проживання можуть бути

дiездатнi громадяни Украiни, яким виIIовнилося 18 poKiB i якi постiйно проживають на

вiдповiднiй територii.
У конференцiТ не можуть брати участь громадяни, визнанi судом недiездатними, особи ,

що знаходяться у мiсцях позбавлення волi, а також особи, якi рiшенням суду перебувають

в мiсцях примусового лiкування.

слухАли Йr4lr*4 %. О, , яка tlовlдомила, що до виконавчого
KoMrTeTy надlишло повrдомлення вlд представникlв громадян щодо проведення
конференцiТ представникiв громадян за мiсцем проживання, Наданi протоколи зборiв
мешканцiв, якими визначенi представники вiд вулиць для участi у конференцii.
Вiдl t с,lвi,ц цt,l llo с пI,1 с ку ресс,граrliТ r ta KoHdle plel rцii ltplicl,THi /г гlреj{сl,ttвtlи к.

Таким чином, конференцiя вважаеться легiтимною,
В конференцiТ приймають участь:

- делегати вiд мешканцiв;
- представники виконкому перший заступник мiського голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв ради Сергiй КИСЛИЙ, спецiалiсти вiддiлу забезпечення

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

.Щля ведення конференцii необхiдно обрати головуючого та для ведення протокOлу -
секретаря, для пiдрахунку голосiв - лiчильну комiсiю.



ВиСТУПИЛИ: 0" fi. яка запропонувала обрати головуючим
аfuбаюат>(+ о. секретарем наради -

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - fГ
<Проти> - 0

кУтримались> - 0

УХl]АЛИЛИ:
l. Обрати го,rlов,чючип,l конференцii
l,,{цБац;ее> .l,Ьс,,уаiзо* од.r.zЕВ&цz+

( Прiзвище, iм'я, по батьковi. Щата народженrrя.Серiя та номер паспорта.Мiсце проживанНЯ.)

2. Обрати секретарем Jl-erl-czaclzo Baaza,ag&l.zb

1.Пр о затв ердження пор ядку денного конференцii'.

,t,IасSi:uлвМ L оа.о

i. Про обрання складу органу самоорганiзацii населення < Водяне>;

2. Про затвердження Положення про орган самоорганiзацii населення к Водяне>;

3. Про обрання уповноважених осiб для псlдальшоI пода.Ii документiв для лега_шiзацii

органу самоорганiзацii населення << Водяне>.

ГОЛОСУВАЛИ:
<За>> - tý
<Проти>, 0

<<Утримався> - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити пOрядок денний конференцii.

2. Про обрання скJIаду органу самоорганiзацii населен[Iя <<Водяне>>

СЛУХАЛИ: с. д. який повiдомив про необхiднiсть

обрання складу органу самоорганiзацii населення <t Водяне> та з метою органiзацii

голосування, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах
запропонував такий rrорядок денний:

лiчильноi KoMicii обрати
секре,гаре\т iti.l и j tbtioT коп,li сlбра,ги

виборiв обрати лiчильttч комiсiю.
ВИСТУПИЛИ: ?*rtno sf П,

якии

. який заIIропонував головою

,h
членом лiчильноi KoMicii обрати fueor,r ецr/q

I

v. v



ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - t-Г
<Проти>- 0

<Утримався> - 0

ухвАлИЛИ: одноголосно обрати такий скJIад лiчильноТ KoMicii
голова F&'нrч Faazjal+
секретар h /*2r* а-аа-
член

СЛУХАЛИ: головуючого на зборах ,tt rSш*рfu* .t/.0 , який
запропонував розпочати процедуру голосування та IIадати кандидатури на IIосаду голови,
заступника голови та членiв органу самоорганiзацii населення.

виступилиз фо j.J. яка заIIропонуваJIа
обрати орган самооргаЕiзацiТ населення у кrлькостr * 1голова;- & заступники;- 

'членlв.

вирIшИЛИ: затвеРдити орган самооргаЕiзацii насеJIення у складi:
- 1 голова;
- & заступники;
- q членiв.

вистуttили c"f н{ якl
оснзапропонуваIIи на

444БааrФ4"-
посаду голови

"[tцrаzЕtО- Dаэrе"riрL-е.lrrд_-

Заст,l,пника гоJIови
lfu,""/фfШМ"rх,
Ч:tеlriвОС'Н: "

ОСН: J"еиrzl-цл.о
{ЛУII/rr.О ФРfu- Щ-?

н_ f, яка оголосила

/ý-

ВИСТУПИЛА: r, яка заIIропонувала
прOго jrос\/rJа,гLl с I] иском за (IлеI 

i 1l:t к вziр тiijlьн(l гti ко л,tiз:ет_ч

4. СЛУХАЛИ: Го"пову лi.lrтлыlоi KoMicii
результати виборiв:

1) КiлькiстЬ виборlliв. що отриN'Iали вибОрчi бюлеТенi пО вrtборах членiв органу
самоорI-анiзацii населеIIня к Водяне>>:

7иllч*Qfu!щ__ /5*
( прописом) ( цифрапrи)

2) КiльltiС,гь виборцiв. tц0 взяjtрI .Yчасть у голосуtsантri по виборах членiв орга}l},
сап.{ооргаFIiзацii насеJlенItя << Водяне>:

7ut -tzл"tсаl,+l_zr*ь

( прописtlп,t) ( чифрами)



з) Кi,-rькiс,гь ВИбор,lлу бюлетеtsiв, визнаних недiйсни;ttи по виборах членiв органу
са\Iоорганiзацii IIаселенIIя к Водятrе>>:

0
( гiрописом)

0
( uифрами)4) Кiлькiсть голосiв виборцiв, ,,оданих за кожного з кандидата на посаду голови,

к Водяне>>:
заст\.пFIика , членlв органу самоорганiзацii населення

Йеur,рr.ю /l1.0" який наголосиt] про долr{енняголосування до протоколу загальних зборiв громадян.

4.IIро затвердження Положення про оргап саDrоорганiзацiТ ндселсння <<Водяrrе>>.

СЛУХАЛИ: Тетяну IЩЕНКО про затвердження Полохсення про орган самоорганiзацiiнаселення <Водяне>.

с.в якаliознай оrrЙ присутнiхположенням та запропонувала його затвердити.

5.СЛУХАЛИ:
бюлетенiв для

з

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - "/ý
кПроти> - 0;
<Утримались> - 0.

УхВАЛиЛИ: затвердити Положення про оргаIr саN{оорганiзацii населення к Водяне>

5. Про обрання уповноважених осiб для подальшоi подачi документiв длялегалiзацii органу самоорганiзацii населення <<Водяне>>

СЛУХАЛИ: е t про обрання утIовноважених осiб дляподальшоi подачi

ВИСТУПИЛИз
уповноваженими

документlв для легалiзацii органу самоорганiзацii населення < Водяне>.

с"в

ль
з/rl

Прiзвrtшlе.
кандI]Jата

я. i]o батькtlвi1I,1 Посада на яку
претендус каI{дрIда-I

кiлькiсть голосiв
виборцiв, поданих за
кожного

oclL /J-

/а,

.1,
3аrr"4

Ч-zе,оr ./5-

tйеацлztю
гIредставниками обрати

якии



ГоЛоС}'ВАЛI4:
<<За>> - f5-
<llpoTlt,> - 0:
<Yrplt,rta-rиcb>i - 0.

УХВАЛИЛИ: угrовноважитII

- lJ<zraшo,b- lt,&ЦСi,t<-
- fle"bcl2t"o

'*-""v С,.zltz,Э-+t4э&zzа-

fiодаток:
Додаток Nsl

Гоrова ксlнференцii

Секретар конференцii

й.о

l.Лlrr-Рrl-r.О с, в.


