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П Р О Т О К О Л 

засідання лічильної комісії установчих зборів ініціативної групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська 

02 липня  2015  року  10-00 

вул. Грушевського, буд.21,зал 321 в Івано-Франківськ 

 

  
Лічильна комісія установчих зборів ініціативної групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська у складі : 

1. Устинський Іван Васильович; 

2. Войтків Оксана Любомирівна; 

3. Вацеба Марія Іванівна, 

встановила, згідно персональних бюлетенів їх учасників, наступні  

результати голосування з питань порядку денного установчих зборів: 

 

1. В голосуванні з питання  «затвердження  органів  ведення  установчих 

зборів ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-

Франківська (- головуючого у зборах та секретаря) 02.07.2015 року», 

прийняли участь  53 (п’ятдесят три) учасники зборів, - 

 

з яких    _____ 0 ____         НЕ підтримали  питання 

 

та  з  яких    _____ 53 ______  підтримали  питання         

          

2. В голосуванні з питання "затвердження" складу лічильної комісії 

установчих зборів ініціативної групи жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська 02.07.2015р., прийняли участь 53 (п’ятдесят три) 

учасники,   

 

з яких      _______  0 ___   НЕ підтримали  питання 

 

та з  яких     _______  53  ______  підтримали  питання         

    

3. В голосуванні з питання «затвердження порядку денного установчих  

зборів ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-

Франківська 02.07.2015р.  

1) Затвердження органів ведення установчих зборів ініціативної групи 

жителів Українського народу міста Івано-Франківська ( - головуючого  у 

зборах та секретаря) 02 липня 2015 року;    

2) Затвердження складу лічильної комісії зборів ініціативної групи  

жителів Українського народу міста Івано-Франківська 02 липня 2015 року;    

3) Затвердження порядку денного установчих зборів ініціативної групи 

жителів Українського народу міста Івано-Франківська 02.07.2015 року; 
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4) Створення ініціативної групи  жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська для реалізації Конституційних прав;  

5) Прийняття установчих положень ініціативної групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська;  

6) Призначення голови ініціативної групи жителів Українського народу 

міста  Івано-Франківська ……………...................................................; 

7) Призначення активу ініціативної групи жителів Українського народу 

міста  Івано-Франківська;   

  8) Порядок легалізації  ініціативної групи жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська, згідно Установчих положень  та  протоколу; 

 9) Різне ... Затвердити для проведення чергових, позачергових і 

установчих зборів інших ініціативних груп регламент проведення зборів 

ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська.   

 

Голосування за результатами розгляду порядку денного установчих  

зборів  

 

прийняли участь                     ___________ 53 ______________  

 

з яких    ________  3  ________   НЕ підтримали  питання 

 

та з  яких     ________  50 _________  підтримали  питання         

 

В голосуванні  з питання  порядку денного: 

4. Створення  ініціативної  групи жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська, об’єднаних спільними інтересами в реалізації 

конституційних прав,  встановлених ст.5 та ст.143 Конституції України, в 

межах  адміністративної території  міста Івано-Франківська; 

прийняли участь         _____________ 53 _____________ 

 

з яких    _________ 0 _______     НЕ підтримали  питання 

 

та з  яких     _______53 __________  підтримали  питання         

 

В голосуванні  з питання  порядку денного:  

5.  Прийняття  установчих  положень  ініціативної  групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська 

         

прийняли участь                __________ 53 _____________  

 

з яких    ___________ 0 ______     НЕ підтримали  питання 

 

та з  яких     _______ 53 __________  підтримали  питання         

 

В голосуванні  з питання  порядку денного: 
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6.  Призначення голови ініціативної групи жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська 

                     

прийняли участь         ____________    53   _____________  

 

з яких    __________    0  ________     НЕ підтримали питання 

 

та з яких     _______ 53 ______________  підтримали питання         

 

В голосуванні з питання порядку денного: 

7. Призначення активу ініціативної групи жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська 

 

прийняли участь          ___________ 53 ______________  

 

з яких    _________  3  _________     НЕ підтримали питання 

 

та з яких     _____  50 ____________   підтримали питання         

 

В голосуванні з питання порядку денного: 

 8. Порядок легалізації ініціативної групи жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська, згідно Установчих  положень; 

  

прийняли участь       __________     53    _______________  

 

з яких    __________  0 ________     НЕ підтримали питання 

  

та з яких     ______ 53 ____________  підтримали питання         

 

В голосуванні з питання порядку денного: 

9. Різне. 

По питанні виступив головуючий Романчак О.Г. з проханням 

підтримати ініціативу "затвердити для проведення чергових, позачергових і 

установчих зборів інших ініціативних груп регламент проведення зборів 

ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська. 

З ініціативою виступив Гречаник В.П., по питанні, що з приводу 

проведених установчих зборів інніціативної групи жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська опублікувати в газеті Кур"єр та іншій пресі 

про цю подію після подачі на легалізацію установчих документів та 

отримання печатки  і виписки про реєстрацію, 

З приводу цього, поступила пропозиція Кульчинського Л.Р. створити 

сайт, а Устинський І.В. запропонував все це оприлюднити тільки після 

отримання печатки і виписки з ЄДР про реєстрацію ініціативної групи 

жителів Українського народу міста Івано-Франківська. 
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По цьому питанні виступив Воляр  С.П. і запропонував підтримати його 

пропозицію проведення конференції з приводу створення ініціативи, бо 

свідомі люди відчувають тривогу через занепад наших сіл, селищ, міст в 

області так і по всій Україні, а тому треба донести до громадськості шлях 

виходу з кризи у спосіб створення ініціативних груп Українського народу по 

всій території області, України 

 

прийняли участь       _________ 53 ________________  

 

з яких    ________ 0 __________     НЕ підтримали питання 

 

та з яких     ____ 53 ______________  підтримали питання         

 

 

ПІБ та підписи членів лічильної комісії : 

 

1. Устинський Іван Васильович  ...................................... ; 

   

2. Войтків Оксана Любомирівна     ....................................... ; 

 

3. Вацеба Марія Іванівна                   ....................................... . 

 

           


