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ПОВІДОМЛЕННЯ 

Про проведення звітно-виборчої конференції органу самоорганізації 

населення «Комітет мікрорайону «Дніпровець» 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

пункту 4.5 Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем 

проживання у місті Києві, статті 18 Закону України «Про органи самоорганізації 

населення» до п.2 р.5: орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік 

звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання. 

Згідно із Законом «Про органи самоорганізації населення» органи самоорганізації 

населення обираються терміном на строк повноважень відповідної ради, у зв’язку із 

завершенням повноважень Київської міської ради VIII скликання, ОСН «Комітет 

мікрорайону «Дніпровець» проводить обрання персонального складу комітету: 

керівника, секретаря, заступників, членів комітету та затверджує план роботи обраного 

комітету на 2021-й рік. 

 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВАС: 

1. Проведення звітно-виборчої конференції органу самоорганізації населення 

«Комітет мікрорайону «Дніпровець» заплановано 27 листопада 2020 року о 16:00 

годині за адресою: вул. Алматинська, 103/1, оф.1, м. Київ – 02092,  з обов’язковим 

дотриманням півтораметрової дистанції між учасниками, забезпеченням засобами 

індивідуального захисту (маски, рукавички, антисептики та ін.). 

 

2. На звітно-виборчій конференції заплановано обговорення наступних питань: 

- Звіт про діяльність органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Дніпровець» за 2020-й рік; 



- Обрання персонального складу органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Дніпровець»: керівника, секретаря, заступників, членів комітету; 

- Затвердження плану роботи органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Дніпровець» на 2021 рік; 

- Обговорення пропозицій та зауважень в роботі органу самоорганізації населення 

«Комітет мікрорайону «Дніпровець». 

3. До участі у звітно-виборчій конференції запрошуються: 

- Члени персонального складу органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Дніпровець»; 

- Мешканці будинків, які розташовані в межах території діяльності комітету; 

- Представники від Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

Просимо Вас оприлюднити інформацію про проведення звітно-виборчої 

конференції органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Дніпровець» на 

Єдиному веб-порталі громади міста Києва. 

 

 
 

З повагою 

керівник ОСН «КМ «Дніпровець»                                          В. В. Гайдай 


