протокол
конференцii громадян за мiсцем проживаЕня на територiТ
Манченкiвського старостинського окруry у селиrцi Санжари
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липнlI 2022 року

Присутнi:

-

учасники lсонференцii громадян

за мiсцем

проживання

в

кiлъкостi
77 осiб (список - у .Щодатку 1 до цього протоколу), мешканцi селиrца Санжари.
- секретар ЛюботинськоТ MicbKoi ради Гречко Володимир Iванович;
- депутат ЛюботинськоТ MicbKoT ради Минко Тетяна Володимирiвна;
- нач€шьник вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi полiтикиIщенко Тетяна Олександрiвна;
- головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi виконкому та внутрiшньоi
полiтики !орошко Ангелiна МиколаТвна.
Була оголошена хвилина мовчання за спiввiтчизниками загиблими в наслiдок
збройноI агресiТ росiйськоТ федерачii проти УкраiЪи.

Висryпила: Iщенко Т.О., яка проiнформувала присутнiх, що до ЛюботинсъкоТ

мiськоi ради вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування
в YKpaTHi>, ст.б Положення про загальнi збори (конференцii) громадян за мiсцем
проживання, затвердженого рiшенням Люботинсъкоi MicbKoT ради вiд 23.03.202l
Jф271 надiйшло повiдомлення iнiцiативноi групи про скJIикання конференцii
|ромадян за мiсцем проживання на територii Манченкiвського старостинського
округу у селищi Санжари.
На конференцii заппановано: цровести вибори цового складу органу
самоорганiзацii населення ОСН <<Сшортивний>>.
Поданi док).менти вiдповiдаютъ HopMaN{ чинного законодавства.
Щля проведення конференцii - необхiдно обрати головуючого, та секретаря .

Слухали:
1. KBiTKy Л.I., яка запропонувала головуючим конференцiТ обрати Гриненко
Ольry МамадiiЪну .
ГолосуваJIи:
"За" - 21;
"Проти" - 0

;

"Утрималися" - 0 ;
Ухвалилп:
1.Обрати головуючим конференцii: Гриненко О.М.

Виступили : .Щемиденко Л.А., запропонуваJIа секретарем конференцii обрати
Машкiну Ганну Володимирiвну.
Голосували :<<За>> -21;
<<Проти>- 0;

кУтрима.гrисш - 0;
Ухвалили: секретарем конференцiТ обрати Машкiну Г.В.
Слухали : Гриненко О.М., яка заRропонувала затвердити Rорядок денний
конференцii та наголосила, що участь у конференцiТ приймають 77 осiб з
них 21 особа - це делегати, визначенi протоколами зборiв, що передувiLли
конференцii та проводились в межах вулиць, що вiдносяться до квартапу
ОСН <<Спортивний>>. Таким чином, приймати участъ у голосуваннi маютъ
право 21 делегат.
Ухвалили: затвердити порядок деrrний конференцiТ:
1.Про обрання нового складу органу еамоорганiзацiТ населення
<<Спортивний>.

Виступили : 1. Гриненко О.М., яка повiдомила про необхiднiсть обрання
лiчи.lIьноТ KoMicii дJIя орг,анiзацiТ голосуtsання, визначення результатiв та
пtдрахунку голосlв.
2. Нечитайло М.О., яка запропонувала до складу лi.lильноТ KoMicii обрати
fiемиденко Л.А., Оленченкову Л.О., Фiлатовlz Н.М.

Голосували
<<За>>

:

- 2|;

<<IIроти>* 0;

кУтрима.lrися>-0;

Ухвалили
одноголосно обрати лiчильн1, копяiсiю у скла_дi: голова лiчильноi korvriciT
Оленченкова Л.О., секретар лiчильноТ KoMiciT Фiлатова Н.М., член
:

лi.tильноi KoMicii f,емиденко Л.А",
C;lyxa.ltи : l-риненко О.М., яка заIIроrтонувала обрати новий склад органу
самооргаrriзацiТ населенi{я у кiлькоотi
* 1 голова OC}t;
- 1 заступник голови OC}I;
- 4 чltеtlи OCI-i,
Вкрiшrили: затвердити оргаI{ самоорганiзацiТ населенItя у складi:
*i голова О{]Н;
-1 застlzп}{ик голови осн;
* 4 члена О(]н.
Вистуrrили : Лiлсеяко Л.I., Кулiнiч 0.В., С,;лоха В.О., якi запрt-ltiонуваjrи на
поаа,цу голов}{ ОС}{ - Куценко Н,С",
з*d,гуllника гоjiови {){]l-i 1ie.iraTaй;lo M.d}.,
.lлctiiB OCI,{ : i=pиrteцKo О.М". Деruiиденкr, Л"А., Маrпкiну Г,В., ItBiTKy Л.I.

Слухали : результати виборiв

1.Кiлькiсть виборчих бюлетенiв, що отриманi учасниками по виборах членiв
оргаfi},самоорганiзацii <<Спортивний> - двадцять один - 2l.
2.Кiлькiсть учасникiв, що взяли участь у голосуваннi по виборах членiв органу
самоорганiзацii << Спортивний>> - двадцять один * 21.
3.Кiлькiсть голосiв учасникiв поданихза кожного кандидата на посаду голови,
заступника, членiв органy самоорганiзацii населення < Спортрrвний>>:
.Кученко HiHa СвгенiТвна
2.Нечитайло IVIарина Олександрiвна
З.Щемиденко ЛtодN{ила АнатолiТвна
4.Машкiна Ганна Володимирiвна
5. KBiTKa Любов IBaHiBHa
6. Гриненко Ольга МамадiТвна
1

голова осн
заступник голс]ви ОСН
член оСн
член оСН
член оСн
член оСН

голос
2 1 голос
21 голос
21 голос
21 голос
21 голос
2

1

fiодаток

Голова конференцiТ
Секретар конференцiТ

финенко О.М.
Машкiна ГВ.

