
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦII предстirвIrLIкiв громадяIi за рliсцем про}киваIlня
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_ ),lIaCIl}{]itt ttotr(lcpeHпiT 1IpcilcTalBlI}.IKiI гро\{а;lягl Зil пtiСТ[е',l

al
!{ _ t-lсtl(iи (cIIIlcoK }I ,.lолатIi,Y l дt,l цього ll1-1o,ttlttoлr,):

- перпrий заступник мiського голоRи з питань дiяльностi виконаваIих органiв РаДИ -
КИСЛИЙ Сергiй Михайлович;
- наr{аllьник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та BHyTpilIlHboT полiтl.тки

ILI [Е I{KO Тетяrrа Олександрi Bllar:

- голоtзгlий.спецiалiст вiддiлу забезтrе.тення дiяльностi BltKolTKoN{),Ta BTlr,TpiurHboi гtолi,тl,ткtl-

ГjУlI 1I{APCЬKA FIаталiя IBarriBHa ;

- голсlвл-lий спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтики-

Вiдповiдно до розпорядх(ення мiськtlго голови uio 3о, /у" 202l року N9 а8*
<Про пiлготовку та проведення коrrференчiТ представникiв гроN,тадяIJ за lTict{elt

про,liil,iваtнIIя), tзизначено працiвникiв виконкому, що беруть участь у KorTtPepeHuiT.

У.tасникамlt та iнiцiатора]\{и конференчii громадян за мiсцем прож}lвання мох(уть бу'ги

дiсlзл;r,гнi громадяни Украiiли, яким виповнилося 18 poKiB i якi постiйно прохtиВаIоть на

вiдгrовiднiй територii.
У itон(lс:lэеt-тцiТ гtе N{ожуть брати .vLIастL грод,rадяFIи. tзизттztнi c}/J{oI,I }Iс,lliс]з,|tатни1,1тr. осilбlt .

Ll10 зIIli_.iOдяться у п,tiсtlях позбаtз_lrсl-тгтя tзtlлi. а тако-л( сlс:сlб1,1. яlкi pitllctttliI\: cj,:-l]i tIеlэеб\,tзаttОГl,

в ьriсцях примусового лiкуваillIlt.
СЛУХАЛI4: представнLIк в}lltонком}/ Тетяtта iIДЕFIКо, яка lгоiзiдоIttll;rа, Lцо iIо

lзlаItоIйlr.lого koMiTeTy над{iрiшло повiдомлегlня вiд представникiв громадян пiодо

I]l]оведеlIFIя конференцii пlэедставникiв громадян за плiсцем про)liL{ван}Iя. Fiадаrri

пl]о,гокOли зборiв мешканцiв, яi(IIлlи визначенi представItикl.т вi,ц вy,rlицIэ д.тя l,,IacTi l'
ltоrrференltiТ. Вiдповiлпо до списку peccTparliT на коrr(lеренцii ltpltcvтH i ;/
lllJедстеRI]ик.

Taтcиtll tli4}Ioм, конф еренцiяt вваrтtастъся ;tегiтим ноrо.

L} iiоrrtl;ереrlцiТ приймають yLJacTb :

- делегilтлr вiд пtешканцiв;
- гrредставники вl.IконкоNlу пертпиri заступIIик мiсьrсого гоJтOIJи з IlI,тTaI]b дiяльlтос,гi

l]I,Il{оIIавчих оргаt-tiв рilди Сеiэгiй КI4СЛИЙ, сtrецitlлliсr,t,t вi:iдiл), забезпе,тетlгтя

/tiяльностi RикоI{I<Oму ,l,tl BHyTpilr_rHbc,i лолiтlллtl,t 'Гl:,iяы;l 1IJ]i11,IKO. LIit,Ta:ri:r

IIУШКАРСъкА. Нtrталя ГоВоР.

f,ля велеtlrля тtонференцii необхiдно обрати голов),к)t{ого Tu] для RеденIIя г{ротоIiолч --

секретаря, для пiдрахуi{к)/ голосiв - лiчильну KoпTicito

гIl]ожI.I ваiii{я в кiлькостi



ГФJtОСУl}АЛИ:
цЗtl>> - l /
кГlрtrтrr> - 0
,,\'T}rttltaJlи сь> - 0

}'\ВАЛИЛИ:
1. Обрати головуючим коrrференцii :

_ЩЩр._€_zр/r_ф____-
( Прiзвище, iм'я, по батьковi. .Щата народя<ення.Серiя та номер паспорта.Мiсце проживання.)

l .I l prr :r*,гвсl}дж(ення порядку деrtIIого коlл{lерепцii.

СJti'ХАЛ]li: головуючого на зборах _ФаЬс?а-ýь € -h" , який

з|lпl)оlrонував такий порядок денний:

1. Про обрання складу органу самоорганiзацiТ населення <Схiдний>.

2, Про затвердження Положення про орган самоорга}IiзаrtiТ }IаселетIiIя кСхiднlтr,i>.

3, l'lpo обрання упов}IоваженLtх tlсiб для подальшоi подачi докуtчlентiв длrI легалiзацiТ

оргаlIу самоорганiзацiТ населення кСхiдний>.

ГоЛоС}/ВАЛИ:
<<За> - ДJ
<Ilроти>- В
,,}'r 1llirlnBc я, - О

\/ Х It,\J lИJtИ:
З а,гlзе1].ди,гl.i п орядок денний конф еренцii.

2. ITpo обрання складу органу самооргаrriзаllii населення <<Схiдний>.

СЛ}/ХдЛИ: teЙa.reaz*a, оИ "С, , який повiдомив про необхiднiсть

обрагтгlя скJtаду органу самоорганiзацii населення кСхiдний>) та з MeToIo органiзаItii

голOсув.tння, видачi бюлетенiв для виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв
виборilз обрати лiчильну комiсiю.
l}ИСТý/Пtr4ЛИ: .tzч-ruа q r- , який запропонував головоlо

Ll,il с l l о}1 л i.лl,tль tlclТ копц iciТ обратlt :



ГОJIОСУВАЛИ:
<<За>> - И
<<[-11loтlt>>- 0
K}",t,pt.il,taBc я>> - О

УХВАЛ Е,IЛИ: одноголосно обрати такий склад лiчильноi KoMicii:
голоRа фa,lctz.lelllca h'ф'з Ь' !Влtа-

tIлсI I а<"пе,rrра%,ка- aa,l+lza- 4е аю-/rфШl-

С,Ч}'ХАJr}.I: головуюLIогo на зборах Юа"В,".а ' €.ф. , який
v

зilIll]i]]loLlyBttl] розпочати процедуру гоJтосуваI{ня та }Iадати кандидатури на посаду голови,
:]ас,г),]l I t 1.1 ка голови та членiв органу самооргаI{iзацii населення.

l]14СТУПИЛИz fG-ьt't".tцса<z) р. 8 _) яIiа запропон}/вала
tlбрат,l.t 01]гtlн саN,{оорганiзацii населенлIя у кiлькостi -
.l.rictl iiз.

1 го.шова; - "/ _ застчпники: - 
'

t} 14 PI i{rI,ЕЛ И : затвердити орган самоорганiзацiТ населення у складi:
- 1 голова:

- / заступники,

+ членiв.

l}I,IступI4ли: 4 rп 1а,.дz"елеаа'.tl р. Й. ltИr,r 2 Q о"о

Зас,r,уttникi] голови ОСН: ЙОдr"ц,с,tt- В " й аи4 tr' ts'

а

ВИС'ЕУПИJ{А: rоF<-*ь Jt/ С"
гIроголосувати списком за членlв

4. СJI}/ХАЛИ: Головч лi.rильноТ

iii]аI]тLL-Iь}{()го ttol,tiTer,1,.

ltobricii fttzz,cc..l-tazzre J/ В

яка запропонувала

. яка оголос}Jла

резул bтaTI-{ виборiв :

1) Кiлькiсть виборцiв, rцо отримали виборчi бюлетенi по виборах .tлеттiв оргаFlу
с t,IN,{o органiзацii населенFIrl << Схiдний > :

ф-ал,цruЛ 0l.{/44,-- а --

( прописом)
2) i{iльrсiсть виборцiв, що взяли участь у голосуваннi

с;iN{оорганiзацii населеItllrl <<Схiдlrий>:

д/

ф6{Lц,ьле+rф оkцt
-_о-+. ( прсrпlлсом)

З) Кiлькiсть вибор.тих бtолетенiв, визнаних недiйснимрl
саil{оорганiзацii }Iасе,цення <Схiдний >:

( чифраь,rи)

по виборах членiв органу

"{./
( цифраь,lи)

по виборах членiв оргаII)/



/u{rь
( прописошr) ( шлrdlрапlr.r)

4) ItiiIl,KicT,b голосiв виборцiв, поданих за кожного з кандидата на ]Iос;rд)/ г()IIовI.1,

зltс,t,ilц1114аа, .{легtiв органу самоорганiзацii }Iаселення кСхiдний>:

S.CЛYXAЛ ý€: tаiцеt*лсю i, в як цLL наголосив про долучення

бtt;,-rc,t,cltiB для голосування до протокоJIу загальнl.тх зборiв громадяI{.

-l.ýlltэ з:t,гЁlерд}кення ГIоло}кення про оргilп самооrJгаFIiзацiТ Idrtсел*}Еýlrл <qCxiдllltl'T>>.

СЛ}'ХАЛI4: ffа-r,'tсtlrцю о.ё- _ про затвердхtення Полоlтсеttttя llpo орган
cil\,l оо]]гаt{iзацiТ населення <Схiдний>.

I}I4с,!-упI4ли: ФlrЬа*и F/. Б. , ЯК Q- _озrtайоми "/4_прlасt,тнiх з

I I o.1 t tl ;ltetl т tя tI та запропо IIyBLl-aL. !2/_ йогtl з атвердити.

Г{}.IЕ{}С}/i}АЛ14:
<t.]ii>, - d,/

KГIpo,t,lt> - О
<51,t,tl;l,rta;llrcb >> - О

}'ХlJДЛИЛИ: затвердити Полоясення про орган самоорганiзацii населеннrI кСхiдтlиli>.

5. tIpo обраllllя уIIовноважених осiб для пOдальшоТ пода.лi /lокуvlеIЕ,гiв дl.пя
.в ег;t.п iз :r цiТ органу само органiзацiТ населенЕя <<Схiдниl:r>.

С.iiУХДЛ ХЦ: !tа-"ле+с<zz С. О, про обраrrня yпoBнoвa)i(e}tl{x осiб ;tля
tro/la-пbrIlilT пода.ri документiв для легалiзацiТ органу самооргillliзацii населенl{я кСхiдttl.rЙ>.

, якир1 зtlпропоl{Yвав

Z./

ГОЛОСУВАЛИ:
ц'За>> - 3|
кПротll> - О
кУтрипtа_пиаьr> - о

.'\9

:зl гt
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