
Протокол зборів ініціативної групи

мешканців _______ району

__. _____. 2022

____

Час початку зборів:________

Присутні:

1. ____, паспорт_____, виданий______

2. ____, паспорт_____, виданий______

3. ____, паспорт_____, виданий______

4. ____, паспорт_____, виданий______

5. ____, паспорт_____, виданий______

Запрошені:

Командир ___ батальону територіальної оборони ____________

Уповноважений представник _____ РДА _______________________

Уповноважений представник _____ РДА_____ оголосив присутнім про те, що
Збори є повноважними, присутні мешканці ______ району в достатній кількості.

Уповноважений представник _____ РДА_____ зазначив, що необхідно обрати
голову зборів та секретаря зборів, які забезпечать порядок проведення зборів,
голосування з обговорених питань та ведення протоколу

______ запропонував обрати головою зборів________, а секретарем зборів –
_____



Інших кандидатур запропоновано не було.

Пропозиції ________ винесено на голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

1. За кандидатуру _____ на обрання головою зборів:

"за"-____;

"проти"- _____;

"утрималися"- _____.

2. За кандидатуру______ на обрання секретарем зборів:

"за"- _____;

"проти"- ___;

"утрималися"- ___.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою зборів __________

2. Обрати секретарем зборів ________.

Голова зборів _________ відкрив збори та оголосив проект порядку денного
зборів:

1. Прийняття рішення про створення Загону добровольчого формування
територіальної громади (надалі Загону ДФТГ) у межах__________
району.

2. Затвердження назви Загону ДФТГ;

3. Затвердження структури Загону ДФТГ;

4. Затвердження чисельності Загону ДФТГ.



5. Вибори Командира Загону та його затупника.

Голова зборів висунув на голосування затвердження проекту порядку денного з
урахуванням всіх пропозицій:

ГОЛОСУВАЛИ:

"за"- _____;

"проти"- _______;

"утрималися"- _______;

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний Порядок денний зборів.

Питання 1 порядку денного: Прийняття рішення про створення Загону
добровольчого формування територіальної громади у межах__________ району.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів _____, який оголосив присутнім, що відповідно з  Положенням
затвердженим Постановою КМУ № 1449 від 29 грудня 2021 року про «Порядок
утворення та діяльності добровольчих формувань територіальних громад» існує
нагальна потреба у створенні в ____________ районі  Загону ДФТГ.

Голова зборів поставив свою пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за"- _____;

"проти"- _____;

"утрималися"- ______.



ВИРІШИЛИ: створити в ____________ районі Загін ДФТГ.

Питання 2 порядку денного: Затвердження назви Загону ДФТГ

Голову зборів _____, який оголосив присутнім, що пропонується назвати Загін
наступним чином______.

ВИСТУПИЛИ:

__________

___________

Голова зборів поставив пропозицію на голосування

ГОЛОСУВАЛИ:

"за"- _____;

"проти"- _____;

"утрималися"- ______.

ВИРІШИЛИ: назвати Загін ДФТГ_______

Питання 3 порядку денного: Затвердження структури Загону ДФТГ;

СЛУХАЛИ:

Голову зборів _____, який оголосив присутнім, що пропонується утворити Загін
наступним чином.

Командування і штаб Загону та 4 сотні добровольців.

1 сотня відповідальна за охорону об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів
життєдіяльності мешканців району.



2 сотня  відповідальна за охорону громадського порядку при проведенні робіт та
надання допомоги у розміщенні мешканців, які втратили житло (розміщення у школах,
спортзалах, дитсадках, комунальних об’єктах), організація харчування та пунктів збору
одягу і харчів. За організацію блокпостів і проведення контролю переміщення осіб
особистим транспортом, патрулювання вулиць і перевірка документів.

3 сотня відповідальна за охорону державних установ і закладів, за підготовку
оборонних споруд та укріплень, за охорону бомбосховищ і укриттів для населення, за
організацію місць утримання затриманих осіб та їх охорону, за роботу з місцевими
мешканцями по виявленню осіб, співпрацюючих з ворогом.

4 сотня це сотня швидкого реагування.

ВИСТУПИЛИ:

__________

___________

ГОЛОСУВАЛИ:

"за"-______;

"проти"- _______;

"утрималися"- _____.

ВИРІШИЛИ:

Створити Загін ДФТГ у складі  командування та штаб і 4 сотні. приблизною
чисельністю в 400 осіб.

Питання 4 порядку денного: Затвердження чисельності Загону ДФТГ.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів _____, який оголосив присутнім, що пропонується утворити Загін
ДФТГ чисельністю 400 осіб.



Голова зборів поставив свою пропозицію на голосування

ГОЛОСУВАЛИ:

"за"-______;

"проти"- _______;

"утрималися"- _____.

ВИРІШИЛИ:

Створити Загін ДФТГ приблизною чисельністю в 400 осіб.

Питання 5 порядку денного: Вибори Командира Загону ДФТГ та його
заступника

СЛУХАЛИ:

Голову зборів _____, який оголосив присутнім, що пропонується організувати
вибори відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

ВИСТУПИЛИ:

__________

___________

Голова зборів поставив свою пропозицію на голосування

ГОЛОСУВАЛИ:

"за"-______;

"проти"- _______;

"утрималися"- _____.



ВИРІШИЛИ: провести вибори відкритим голосуванням простою більшістю
голосів.

Голова зборів запропонував присутнім  визначитись з кандидатурами на посаду
командира Загону ДФТГ.

ВИСТУПИЛИ:

__________

___________

Голова зборів поставив пропозицію на голосування

ГОЛОСУВАЛИ:

"за"-______;

"проти"- _______;

"утрималися"- _____.

Вирішили: Командиром Загону ДФТГ призначити __________

Голова зборів запропонував присутнім  визначитись з кандидатурами на посаду
заступника Командира Загону ДФТГ.

ВИСТУПИЛИ:

__________

___________

Голова зборів поставив пропозицію на голосування



ГОЛОСУВАЛИ:

"за"-______;

"проти"- _______;

"утрималися"- _____.

ВИРІШИЛИ: заступником Командиром Загону ДФТГ призначити __________

Голова зборів повідомив, що порядок денний вичерпано, доповнень немає.

Збори закінчено о _____.

Голова зборів _______

Секретар зборів _______

Додаток:

1. Протокол учасників зборів з особистими підписами.


