ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від ___________________ № _________
м. Вінниця

Про організацію проведення звітно-виборчої
компанії в органах самоорганізації
населення Вінницької міської
територіальної громади
Відповідно частини 2 статті 10, статті 11 Закону України «Про органи
самоорганізації населення», керуючись частиною 1 статті 14,частиною 1 статті 52,
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести протягом березня-травня 2021 року збори громадян за місцем
проживання щодо обрання представників (делегатів) на звітно-виборчі
конференції квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів.
2. Визначити квоту представництва громадян для участі в роботі звітновиборчих конференцій з урахуванням чисельності жителів мікрорайонів, а саме:
2.1.Квартальні комітети та комітети мікрорайонів з кількістю громадян до 4500
жителів - 1 делегат від 90 жителів, що мають право голосу.
2.2.Квартальні комітети та комітети мікрорайонів з кількістю громадян понад
4500 жителів - 1 делегат від 120 жителів, що мають право голосу.
3. Правлінню Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці:
3.1. Надати квартальним комітетам та комітетам мікрорайонів методичну
допомогу в організації та проведенні зборів громадян за місцем проживання по
обранню делегатів на звітно-виборчі конференції.
3.2. До 01.04.2021 року внести пропозиції щодо затвердження графіку проведення
звітно-виборчих конференцій в квартальних комітетах та комітетах мікрорайонів
на квітень-червень 2021р. Визначити дату, час та місце їх проведення.

3.3. Узагальнити підсумки проведення конференцій та внести пропозиції для їх
розгляду при формуванні проєкту бюджету Вінницької міської територіальної
громади на 2022 рік.
4. Правлінню Асоціації організувати матеріально – технічне забезпечення
проведення зборів та конференцій в мікрорайонах, передбачити створення умов
для таємного голосування.
5. Головам квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів:
5.1. Відповідно до п. 2 даного рішення, провести належну роботу серед населення
щодо обрання делегатів на звітно-виборчі конференції. Копії списків делегатів
подати в Асоціацію органів самоорганізації населення м.Вінниці не пізніше ніж
за 10 днів до визначеної дати проведення конференцій.
5.2. Забезпечити участь делегатів в роботі конференцій та вжити заходів щодо їх
легітимності (присутність на конференції не менше 2/3 делегатів). Запросити до
участі в роботі конференцій депутатів міської ради.
5.3. Затвердити на конференціях «Положення про квартальний комітет (комітет
мікрорайону) та визначити посадові обов’язки керівного складу комітету.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Яблонського П.В. та голову Асоціації органів самоорганізації населення
м.Вінниці Панчук Н.В.

Міський голова

С.Моргунов

