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орган самоорганізації населення  
«Вуличний комітет «вулиць  «Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська»  

м. Київ, 03083 вул. Адмірала Ушакова, 31 тел. (044) 5242765 e-mail: osnushakova@gmail.com 

 

вих. №01/01/2020-75                                                                                                                    

Київському міському голові 

Кличку В.В. 

 

Директору Департаменту  

суспільних комунікацій КМДА 

Лелюку Р.В. 
 

Керівника ОСН «Вуличний комітет  

«вулиць Адмірала Ушакова,  

Військова, Маршальська»  

Старкової Н.П. 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
про проведення звітно-виборчої конференції  

органу самоорганізації населення  
«Вуличний комітет «вулиць Адмірала Ушакова,  

Військова, Маршальська» 
 

Про проведення звітно-виборчої конференції органу самоорганізації населення «Вуличний 
комітет «вулиць Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська». 
 
Відповідно до ст.11 Закону України «Про органи самоорганізації населення», якою передбачено, 
що орган самоорганізації населення обирається на строк повноважень відповідної ради, якщо 
інше не передбачено рішенням ради чи положенням про органи самоорганізації населення. У 
зв’язку із завершенням повноважень Київської міської ради VIII скликання: 
 

1. Повідомляємо про проведення звітно-виборчої конференції органу самоорганізації 
населення «Вуличний комітет «вулиць Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська». 
 

2. Звітно-виборчу конференцію заплановано провести із додержанням вимог щодо 
запобігання поширення вірусу COVID-19 - 27 листопада 2020 року о 20:00 за адресою: м. 
Київ, вул. Адмірала Ушакова, 31. 
 

3. До участі у звітно-виборчій конференції запрошуються: 
- члени комітету органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «вулиць Адмірала 

Ушакова, Військова, Маршальська» та жителі території органу самоорганізації 
населення «Вуличний комітет «вулиць Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська»; 

- представники Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. 
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4. На звітно-виборчій конференції заплановано обговорити питання: 
1) Звіт про діяльність комітету органу самоорганізації населення «Вуличний комітет 

«вулиць Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська» за 2020 рік. 
2) Вибори керівника, секретаря, заступників, членів комітету органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет «вулиць Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська». 
3) План діяльності комітету органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «вулиць 

Адмірала Ушакова, Військова, Маршальська» за 2021 рік. 
 
 

Прошу оприлюднити інформацію про проведення звітно-виборчої конференції на Єдиному веб-
порталі територіальної громади м. Києва. 
 
З повагою, керівник ОСН «Вуличний комітет «вулиць Адмірала Ушакова, Військова, 
Маршальська»  
Старкова Наталія Петрівна                                                                                                                                     

11.11.2020 


