ПРОТОКОЛ №1
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ»
(надалі – Спілка)
м. Київ

«29» серпня 2018 року

Місце проведення Установчих зборів засновників: 01023, м. Київ, Печерський р-н., вул. Еспланадна, 4-6, кабінет 103.
На установчих зборах засновників присутні: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА
ЗАКАРПАТТЯ» (ідентифікаційний номер - 40378539, місцезнаходження: 90300, Закарпатська обл., Виноградівський
район, місто Виноградів, ВУЛИЦЯ БОРКАНЮКА, БУДИНОК №8) в особі Чейпеша Михайла Власійовича.,
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПІВДЕННА УКРАЇНА» (ідентифікаційний номер - 40842742, місцезнаходження - 73000,
Херсонська обл., місто Херсон, ПРОВУЛОК УМАНСЬКИЙ, будинок 21) в особі Базилева Олександра Володимировича,
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ АКТИВІСТІВ» (ідентифікаційний номер – 41952109,
місцезнаходження: 04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ , будинок 21, офіс 501) в особі Свирида Тараса
Степановича.
Реєстр осіб, які брали участь на Установчих зборах засновників, додається (Додаток 1).
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про обрання головуючого та секретаря Установчих зборів засновників Спілки.
Про створення Спілки.
Про визначення найменування та юридичної адреси Спілки;
Про затвердження Статуту Спілки.
Про обрання членів Президії Спілки, та керівника Спілки.
Про державну реєстрацію Спілки.

Перше питання
СЛУХАЛИ:
Чейпеша М.В. з пропозицією обрати головуючим Установчих зборів засновників Спілки Чейпеша М.В., а секретарем Базилева О.В.
ВИРІШИЛИ:
обрати головуючим Установчих зборів засновників Спілки Чейпеша М.В., а секретарем правомочність зборів у зв'язку з явкою всіх Засновників Спілки.

Базилева О.В. Затвердити

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.
Друге питання
СЛУХАЛИ:
Чейпеша М.В., який запропонував створити ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ».
У своєму виступі він зазначив щодо необхідності створення Спілки, основною метою діяльності якої буде - впровадження
в Україні системи управління згідно Конституції та діючих міжнародних договорів, що гарантує здійснення всебічного
розвитку суспільства, фізичного, духовного, інтелектуального, творчого потенціалу особистості та забезпечує права
участі громадян і представників громадянського суспільства за їх власною ініціативою у розвитку самоврядування,
формуванні та реалізації державної політики, її моніторингу та оцінці, у процесах прийняття рішень, що передбачає
двосторонню електронну взаємодію суб’єктів владних повноважень і громадянського суспільства із застосуванням
відповідних інформаційно-комунікаційних технологій та кібернетичного простору за прозорими процедурами.
ВИРІШИЛИ:
створити Спілку, основною метою діяльності якої буде - впровадження в Україні системи управління згідно Конституції
та діючих міжнародних договорів, що гарантує здійснення всебічного розвитку суспільства, фізичного, духовного,
інтелектуального, творчого потенціалу особистості та забезпечує права участі громадян і представників
громадянського суспільства за їх власною ініціативою у розвитку самоврядування, формуванні та реалізації державної
політики, її моніторингу та оцінці, у процесах прийняття рішень, що передбачає двосторонню електронну взаємодію
суб’єктів владних повноважень і громадянського суспільства із застосуванням відповідних інформаційно-комунікаційних
технологій та кібернетичного простору за прозорими процедурами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.
Третє питання

СЛУХАЛИ:
Чейпеша М.В. з інформацією про затвердження найменування, назви англійською мовою та місцезнаходження Спілки.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити:
Повне найменування - ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ»;
Скорочене найменування - ГС «НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ»;
Затвердити:
назву англійською мовою – «THE PEOPLE'S POWER UKRAINE»
Місцезнаходження Спілки: 01023, м. Київ, Печерський р-н., вул. Еспланадна, 4-6, кабінет 103.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.
Четверте питання
СЛУХАЛИ:
Чейпеша М.В. з інформацією щодо затвердження Статуту Спілки.
ВИРІШИЛИ:
затвердити Статут ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ»;.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.
П’яте питання
СЛУХАЛИ:
Чейпеша М.В, який запропонував обрати членом Президії Спілки Базилева О.В. Обрати Головою Президії Спілки - Чейпеша
М.В.
ВИРІШИЛИ:
обрати членом Президії Спілки Базилева О.В. Обрати Головою Президії Спілки - Чейпеша М.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.
Шосте питання
СЛУХАЛИ:
Чейпеша М.В, який запропонував уповноважити Свирида Тараса Степановича провести державну реєстрацію
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ».
ВИРІШИЛИ:
уповноважити Свирида Тараса Степановича провести державну реєстрацію ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАРОДНА ВЛАДА
УКРАЇНИ», надати всіх необхідних повноважень під час реєстрації Спілки, з правом подавати документи, пояснення,
отримувати оригінали установчих та інших документів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.
Головуючий Установчих зборів засновників

_____________________ Чейпеш М.В.

Секретар Установчих зборів засновників

______________________ Базилев О.В.

