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ради - 7 чол.
}{а ЗбОРах r'ромадськоТ рали зарессlруtsii.jlися r,a гrрисуTнi 5 ч_пенiв l,рошlалськоi
ради (сrtисок запрошених дода€],ься).
Секретар громадськоТ ради - flшенична Л.Б,
ЗаПРОШеНi - .нача-rьник вiддiлу tsелення f{ержавногtl ре€стру виборцiв апарат,у
районноТ державноТ адlчrirriс,грацiI А.М.Кос,генко.
l^роN{адськоТ

[lорядок денний:

УкраIни пПро Щержавний
виборцiв>.
ре€стр
2. Звiт про роботу громадськоТ ради за 20l7 piK.
З. Розгляд т,а затвердження плану роботи громадськоi ради Ha20l8 piK.
1. Прсl стан викОнання на териl,орiТ району Заксlну

I. СЛУХАЛИ: про стан виконання на територiТ району Закону

УкраТни
<[lpo !ержавний ресстр виборчiв>.
ВИСТУПИЛи: нач€Lгlьник вiддiл}, ведення dержавного реестр\, виборчiв
atlapaTy районноТ державноТ адмiнiсrрашiТ А.М.Костенко (iнформаuiя
додасться).
ГОЛОВа Боl ОлухiвськоТ районноТ орl анiзацiТ ве,геранiв УкраТни
I.С.омеЛяненкО гtоцiкавИвся, скi;tьки \, районi виборчiв i скiльки серед ни.х
нездатних самостiйно гtересуtsатися.
AHToHiHa МИхайлiвна llояснила, що на територii район}, внесено ло ре€]сIру
З l тис. l2 виборЦiв, з яких
- s89 нсП (нездаr,r+i самостiйr{о I1ересуват,ися).
Голосували:
((за)) - 5, <про,ги)) - 0, ((у-гриN,IаIIось> - 0
ВИРIШ ИЛИz прийняr,и iнформацiю до вiдопtа.
II. СЛУХАЛИ: звi,l,про робоl.у l.ромадськоТ рали
20l7 piK.
Виступили: голова l,ромадськоТ ради при районнiй державнiрj
адм iнiстрацii О.О.Соловйова ( iнформацiя лодас:ться ).
Голосували:
((за)) - 5. <<гtро,lи)) - 0, (ут,риNlалось> - 0

за

ВИРIШИЛИ: прийняти iнформачiкl до вiдома.
III. СЛУХАЛИ: розгJlяд та за,lвердження плану роботи громадськоI
ради на f0l 8 piK.
Виступили: гоJlоtsа грtlмадськоi ради при районнiй державнiй

адмiнiстрацii О.О.Соловйова запрогlонувала на розг.jlяд та затвердження гlлан

роботи громадськоТрали на 2018 piK.
Голосували:
((за)) - 5', <<llротиrl - 0, (утримstJtось> - 0

ВИРlШИЛИ:

заl,верди,ги пJIан робот,и громадськоТ рали на 2018 piK.

['олова
громадськоТ ради
Секретар
грL)N,lадськоТ ради

Соltовйова о.о.

fr--rл!

[Iшенtлчна Л.Б.

