
 

 

Протокол 

Щорічної конференції Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

 

2 листопада 2018 р.                                                                                                                              м. Київ 

 

Присутні: учасники Щорічної конференції УНП, з них - 41 делегат громадських організацій-

членів УНП з правом голосування (протягом перебігу сесії кількість делегатів з різницею в 

кілька осіб змінювалася). 

Враховуючи той факт, що до участі у конференції було запрошено 76 делегатів організацій-

членів Української національної платформи, кворум наявний. 

Для підрахунку голосів було створено Лічильну комісію у складі 2-х осіб: Ростислава Дзундзи 

(ГО «Бюро соціальних та політичних розробок») і Дмитра Сар’яна (Територіальне об’єднання 

організацій профспілок Національного форуму профспілок Україна з Запорізькій області).  

І. Обговорювали: Питання продовження повноважень чинного Керівного комітету УНП на 

півроку, до 1 липня 2019 р., у зв’язку з набуттям чинності реформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства та необхідністю узгодити електоральний 

цикл УНП з виборами Керівного комітету Форуму. 

Заслухали: інформацію Національного координатора Г.Максака. 

Вирішили: продовжити повноваження Керівного комітету УНП у чинному складі до 1 липня 

2019 року. 

Кількість делегатів, що проголосували за цю пропозицію: 38 «за», 3 – «утримались» (рішення 

ухвалене). 

ІI. Обговорювали:  

- затвердження нового Реєстру організацій-членів Платформи (сформованого за 

підсумками перереєстрації членства у 2018 р.) відповідно до списку, підготовленого 

для Щорічної конференції УНП 2-3 листопада 2018 р. 

Виступили: В.Рєпін, А.Шуб, В.Рой, О.Покотило, Л.Глєбова, М.Корявець, Л.Фесенко, О.Зюзіна, 

В.Мартинюк, Г.Максак, А.Голубовська-Онісімова, О.Жорнова.  

Вирішили:  

- Затвердити новий Реєстр організацій-членів Платформи відповідно до списку, 

запропонованого на розгляд делегатів Щорічної конференції; 



ІIІ. Обговорювали:  

- Питання оновлення нового спису Реєстру членів УНП за рахунок організацій, які 

додали необхідні документи напередодні Щорічної конференції УНП 2-3 листопада 

р. (а саме, Благодійний фонд «Майбутнє наших дітей – наша спільна мета» (РГ3), 

Профспілка «Наше право» (РГ5), Профспілка працівників будівництва і промисловості 

будівельних матеріалів України (РГ5), Територіальне об’єднання організацій 

профспілок Національного форуму профспілок Україна в Запорізькій області (РГ5)). 

Заслухали: інформацію В.Рєпіна, О.Машталер. 

Вирішили:  

- за підсумками перевірки Секретаріатом УНП і Керівним комітетом УНП (якщо немає 

зауважень до поданих документів) додати 4 зазначені організації до переліку членів 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства.  

Кількість делегатів, що проголосували за цю пропозицію: 43 «за» (одноголосно, рішення 

ухвалене).  

ІV. Обговорювали:  

- статус організацій, які перебували в статусі членів УНП до моменту затвердження 

нового Реєстру членів Української національної платформи ФГС СхП (серед 

пропозицій – «з дорадчим голосом»); 

- можливість та терміни відновлення членства (як пропозиція, обговорювався термін 

до 1 липня 2019 р.); 

- процедуру вступу для нових членів. 

Виступили: Г.Максак, В.Рєпін, В.Рой, А.Голубовська-Онісімова, М.Корявець, О.Машталер. 

Вирішили:  

- організаціям зі списку членів Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства, чинного до 2 листопада 2018 р., які 

з певних причин не встигли перереєструватися - надати можливість за бажанням 

(безстроково) продовжити членство в Платформі, надавши повний комплект 

документів, необхідних для перереєстрації; 

- нові організації, які бажають стати членами Платформи, приймати відповідно до 

процедури вступу, визначеної в «Політиці членства» Української національної 

платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.   

 

Кількість делегатів, що проголосували за цю пропозицію: 43 «за» (одноголосно, рішення 

ухвалене).  

 

V. Обговорювали:  

- правову колізію щодо типів організацій, що можуть бути членами Української 

національної платформи ФГС СхП; 



- необхідність розробки нового Статуту Платформи (через застарілість окремих норм 

та у зв'язку з набуттям чинності реформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства); 

- пропозицію створення спеціальної робочої групи, яка до Конференції УНП, що, як 

очікується, буде проведена на початку липня 2019 р., напрацює пропозиції до 

нового Статуту УНП;   

Заслухали: інформацію М.Корявця.  

Виступили: В.Рєпін, М.Врабель, А.Євдокименко, Л.Фесенко, І.Кульчицький. 

Вирішили:  

- Напрацювати до наступної конференції Української національної платформи ФГС СхП 

новий проект Статуту Платформи.  

Кількість делегатів, що проголосували за цю пропозицію: 37 «за», 2 – «утримались» (рішення 

ухвалене).  

 

VІ. Обговорювали:  

- Пропозицію обрати М.Корявця керівником робочої групи з питань напрацювання 

нової редакції Статуту УНП. 

Заслухали: інформацію Г.Максака.  

Вирішили: 

- Обрати М.Корявця керівником спеціальної робочої групи з питань напрацювання 

нової редакції Статуту УНП. 

- Уповноважити Керівний комітет УНП схвалити склад робочої групи, який буде 

запропонований М.Корявцем.  

Кількість делегатів, що проголосували за цю пропозицію: 38 «за» (одноголосно, рішення 

ухвалене). 

 

 

 

Голова засідання                                                                                                     Геннадій Максак 

 

 

Секретар   засідання                                                                                                 Ольга Машталер 


