Протокол
установчих зборів для формування складу Громадської ради при
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 1 листопада 2013 року з додатками
Час проведення: з 11.00 год. до 11.45 год.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, (Конференц-зал, 1 поверх).
Присутні:
1) учасники установчих зборів, представники інститутів громадянського
суспільства, які подали заяви для участі в установчих зборах – у складі 27
осіб;
2) запрошені представники Нацкомфінпослуг: член Нацкомфінпослуг
Назаренко Ю.М., завідувач сектору зв’язків з громадськістю та протоколу
Воловик Л.А., головний спеціаліст сектору зв’язків з громадськістю та
протоколу Ващенко А.Є., головний спеціаліст департаменту забезпечення та
ведення реєстру фінансових установ Єпіфанцева Н.В.
СЛУХАЛИ:
1) Члена Нацкомфінпослуг, Голову Ініціативної групи з підготовки
установчих зборів для формування складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг Назаренка Юрія Миколайовича, який ознайомив присутніх
з підсумковим Протоколом Ініціативної групи з підготовки установчих
зборів Громадської ради при Нацкомфінпослуг. Також Назаренко Ю.М.
повідомив, що від громадських об’єднань було подано 41 заяву для участі у
формуванні складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг. Усі заяви разом
із відповідними документами були опрацьовані Ініціативною групою. 14 заяв
не були включені до списку учасників засідання установчих зборів з огляду
на невідповідність поданих документів вимогам пунктів 6 і 8 Типового
положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному
органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм.
Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. Інші організаційні
питання.
2) Гуменюка В.В. – представника громадського об’єднання «Спілка
економістів України» щодо кандидатури Голови установчих зборів. Було
запропоновано кандидатуру Подолєва І.В.
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ВИРІШИЛИ: Подолєва І.В. обрати Головою установчих уборів (обраний 27
голосами «ЗА»).
СЛУХАЛИ: Ігоря Валентиновича Подолєва стосовно проекту порядку
денного установчих зборів, до якого увійшло 6 питань:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Затвердження порядку денного установчих зборів.
Обрання лічильної комісії установчих зборів.
Обрання голови установчих зборів.
Обрання секретаря установчих зборів.
Визначення складу Громадської ради.
Призначення дати, часу та місця першого засідання Громадської
ради при Нацкомфінпослуг.

ВИРІШИЛИ: За результатами голосування затвердити порядок денний ("за"одноголосно (27 осіб)).
2. Обрання лічильної комісії установчих зборів.
СЛУХАЛИ: Подолєва І.В., який запропонував обрати до складу лічильної
комісії установчих зборів 3 осіб.
ГОЛОСУВАЛИ: "за"- одноголосно (27 осіб).
СЛУХАЛИ: Даркова Василя Миколайовича, який запропонував обрати склад
лічильної комісії установчих зборів у складі: Волковської В.О.,
Гайдаєнка Р.В., Грушка В.І.
ГОЛОСУВАЛИ: щодо обрання складу лічильної комісії в складі 3 осіб: "за"одноголосно; щодо обрання голови лічильної комісії установчих зборів в
особі Волковської В.О.,
"за"- одноголосно (27 осіб).
4. Обрання секретаря установчих зборів.
СЛУХАЛИ: Подолєва І.В. щодо обрання Гудими Н.В. секретарем установчих
зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: щодо обрання секретаря установчих зборів Гудими Н.В.:
"за" – одноголосно (27 осіб).
ВИРІШИЛИ: секретарем установчих зборів обрати Гудиму Н.В.
5. Визначення складу Громадської ради Нацкомфінпослуг.
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СЛУХАЛИ: Подолєва І.В. щодо обрання складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг.
ГОЛОСУВАЛИ: обрання складу Громадської ради списком який включає 27
представників інститутів громадянського суспільства, що подали заяви для
участі в роботі Громадської ради.
"за" – одноголосно (27 осіб).
6. Призначення дати, часу та місця першого засідання Громадської ради
при Держпідприємництві України.
СЛУХАЛИ: Подолєва І.В. з пропозицією щодо проведення першого
засідання Громадської ради орієнтовно 14 листопада 2013 року у приміщенні
Нацкомфінпослуг за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, (Конференц-зал, 1
поверх), але не раніше ніж буде прийнято розпорядження Нацкомфінпослуг
як колегіального органу «Про затвердження складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг».
ГОЛОСУВАЛИ:щодо проведення першого засідання Громадської ради
орієнтовно 14 листопада 2013 року о 16.00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Б.Грінченка, 3, (Конференц-зал, 1 поверх).
"за" – одноголосно (27 осіб).
ВИРІШИЛИ: провести перше засідання Громадської ради при
Нацкомфінпослуг 14 листопада 2013 року о 16.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Б.Грінченка, 3, (Конференц-зал, 1 поверх).
Додатки: протокол лічильної комісії щодо результатів голосування про
обрання складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг в 1 прим. на 3
стор.

Головуючий установчих зборів

І.В. Подолєв

Секретар установчих зборів

Н.В. Гудима

Голова лічильної комісії
установчих зборів

О.В. Волковська
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