
Зразок

ПРОТОКОЛ  № __
зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання

створення ОСН (будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету
мікрорайону) ______________________________________________________

(назва)

м. Слов'янськ                                                       “___” _____________ 20__ року

Всього мешканців, що мають право голосу_________

Присутні __________

Головуючий: (прізвище, ініціали)

Присутні:

Учасники  зборів  (конференції)  -  жителі  за  місцем  проживання
(зазначити
територію)_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в кількості  _____ чоловік (список додається).

Організаційні питання
1. Обрання голови зборів (конференції).
2. Обрання секретаря зборів (конференції).
3. Обрання рахункової комісії зборів (конференції).
4. Затвердження порядку денного зборів (конференції).

Обрання голови зборів (конференції)
СЛУХАЛИ: (прізвище,  ініціали  ініціатора  зборів  (конференції)   про  обрання  голови
зборів (конференції).

ВИСТУПИЛИ: (прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).

ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ:
Головою зборів (конференції) обрати __________________________________



 (ПІБ)

Обрання секретаря зборів (конференції)
СЛУХАЛИ: (прізвище,  ініціали  голови  зборів  (конференції)   про  обрання  секретаря
зборів (конференції).

ВИСТУПИЛИ:(прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).

ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ:
Секретарем зборів (конференції) обрати________________________________

 (ПІБ)

Обрання рахункової комісії зборів (конференції)
СЛУХАЛИ: (прізвище,  ініціали  голови  зборів  (конференції)  про обрання кількісного
складу рахункової комісії зборів (конференції).

ВИСТУПИЛИ: (прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).

ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ:
Затвердити рахункову комісію зборів (конференції) у складі: _____ чол.

СЛУХАЛИ: (прізвище, ініціали голови зборів (конференції)  пропозиції щодо обрання
персонального складу рахункової комісії зборів (конференції).

ВИСТУПИЛИ: (прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).

ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ:
Затвердити рахункову комісію зборів (конференції) у складі: _____ чол.

персональний склад  ________________________________________________
  (ПІБ)

________________________________________________ 
(ПІБ) 

________________________________________________ 
(ПІБ) 



Затвердження порядку денного зборів (конференції)
СЛУХАЛИ: (прізвище, ініціали голови зборів (конференції)  про затвердження порядку
денного зборів (конференції).

ВИСТУПИЛИ: (прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).

ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний зборів (конференції):  

1. Про  ініціювання  створення ОСН  (будинкового,  вуличного,
квартального  комітету,  комітету  мікрорайону)
_________________________________;

(назва)

2. Про визначення основних напрямів діяльності створюваного ОСН;
3. Про  обрання  ініціативної  групи  зі  створення  ОСН  (будинкового,
вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону) ___________.

(назва)

1.  СЛУХАЛИ: (прізвище,  ініціали  голови  зборів  (конференції)   про  ініціювання
створення органу самоорганізації населення.

ВИСТУПИЛИ: (прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).

ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ: 
Звернутися до міської ради з ініціативою про створення  ОСН  (будинкового,
вуличного,  квартального  комітету,  комітету  мікрорайону)
__________________________________________________________________

(назва)

2.  СЛУХАЛИ: (прізвище,  ініціали  голови  зборів  (конференції)   про  визначення
основних напрямів діяльності створюваного ОСН.



ВИСТУПИЛИ: (прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).
ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ:
Основними  напрямами  діяльності  створюваного  ОСН

визначити:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. СЛУХАЛИ: (прізвище, ініціали голови зборів (конференції)  про обрання ініціативної
групи  зі  створення  ОСН  (будинкового,  вуличного,  квартального  комітету,
комітету мікрорайону)_______________________________________________

(назва)

ВИСТУПИЛИ: (прізвище, ініціали жителів, які вносили пропозиції).

ГОЛОСУВАЛИ:
            «за» –        ___
            «проти» –  ___
            «утрималися» – ___

УХВАЛИЛИ: 
Обрати  ініціативну  групу  зі  створення  ОСН  (будинкового,  вуличного,
квартального комітету, комітету мікрорайону)__________________________ ,

(назва) 
члени якої будуть представляти інтереси жителів у Слов'янській міській раді,
у складі: _____ чол. 
персональний склад  ________________________________________________

  (ПІБ)

________________________________________________ 
(ПІБ)

________________________________________________
(ПІБ)    

Голова зборів (конференції)             ___________            ___________________
(підпис)                                                 (П.І.Б.)

Секретар зборів (конференції)         ___________            ___________________
(підпис)                                                 (П.І.Б.)


