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Загальних зборiв членiв
ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i

(IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>

м. Полтава < < 30> >  липня 2019 року

Загальна к iльк iсть членiв ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i к IНСТИТУТ
АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>  4 фiзичнi особи.

На загальних зборах присутнi:
4 iз 4 членiв громАдськоi оргАнIзАцI i к Iнститут АнАлIтики тА

АДВОКАЦIЬ).
Реестр осiб, що взяли участь у загальних зборах ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i

к IНСТИТУТ дНдЛIТИкИ ТА АДВокдЦI i>  додаеться.
Порядок  голосувt lння:  вiдкрите голосування. Голосування проводиться iз

розрахунку - один tшен мае один голос.

ШОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1) Про обрання голови та секретаря загальних зборiв ГРОМАДСЪКОi ОРГАНIЗАЦI i
(IНСТИТУТ АНАJI IТИКИ ТА А!ВОКАЩIТ> ;

2) Про висування ГРОМАДСЪКОЮ ОРГАНIЗАЦIСЮ к IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА
АДВОКАЦI i) кандидатур для участi в KoHKypci з формування Ради громадського
контроJIю при Нацiона_гtьнiй службi здоров'я УкраТни;

3) Про надilння повноважень на пiдписання документiв вiд iMeнi ГРОМДДСЬКОi
ОРГАНIЗАr{ I i к IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>  для iх подання на )п{ асть в
KoHKypci з формування Ради громадського контролю при Нацiональнiй службi здоров'я
Украiни.

Перше питання порядку денного:
< Про обранпя голови та секретаря загальних зборiв ГРОМАДСЬКОi
ОРГАНIЗАЦI i (IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i> .

Слухали:  Нестулю Ю.О., який запропонував обрати головою загЕIльних зборiв
ГРОММСЬКОi ОРГАНIЗАЩI i к IНСТИТУТ АнАлIТики тА АдвокАцI I>  нестулю
Ю.О., секретарем - Роматтrка Ю.I . та надати Тм повноваження на пiдписання протоколу
загаJIьних зборiв,

Голосували:  (за)) - 4 голоси, що становить 100 Yо вiд к iлькостi голосiв членiв, як i
зарееструвчlлися для участi в загаJIьних зборах;

(проти)) - немас;  (утримався) - нема€. Рiшення прийнято.

Вrrрiшили:  обрати головою загальних зборiв ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i
(IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>  Нестулю Ю.О., секретарем - PoMallrKa Ю.I .
та надати iM повноваження на пiдписання протоколу загальних зборiв.

Друге rir"rr", порядку денного:

< Про висування ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНIЗАЦI€Ю dНСТИТУТ
АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЩI i>  кандидатур для участi в KoHKypci з формування

Радп громадського контролю при Нацiональнiй службi здоров'я Украiни> >

Слухали:  Нестулю Ю.О., який запропоЕував для 1^ racTi в KoнKypci з формування
Ради громадського контроJIю при Нацiоншlьнiй службi здоров'я УкраiЪи висунуги



кандидатами вiд ГРоМАДСъкоi оРГАнIЗАЦI i (IНСтитут АнАлIтики тА
АДВОКАЦI i> :  1) Ткаченка Олексапдра Володимировича, 25.09.1988 року народження,
паспорт КО б14045, виданий Автозаводським РВ КМУ УкраiЪи в Полтавськ iй областi,
14.06.2005 року;  2) Тимошевську Вiкторiю Борисiвну, 11.08.1978 року народження,
паспорт ЕО 000889, виданий Щентральним РВ УМВС УкраiЪи в Миколаiвськ iй областi,
04.07.1995 року;  3) Шаповал Наталiю Вячеславiвну, 24.10.1989 року народження,
паспорт МЕ 716847,вчданпй,Щарницьким РУ ГУ УМВС Украiни в м. Киевi, l8.11.2005

року.

Голосували:  ((заD - 4 голоси, що становить 100 Yо вiд к iлькостi голосiв членiв, як i
зарееструвЕlлися для ylacTi в загаJIьних зборах;

(проти)) - нема€;  (утримався)) - немае. Рiшення прийнято.

Вирiшили:  Для участi в KoHKypci з формування Ради громадського контроJIю при
Нацiона.тlьнiй службi здоров'я УкраiЪи висунути кандидатаI \ .lи вiд ГРОМАДСЪКОi
ОРГАНIЗАЩI i к IНСТИТУТ АНАJI IТИКИ ТА АДВОКАЦI i> :  1) Ткаченка Олексаrrдра
Володимировича, 25.09.1988 року народження, паспорт КО бl4045, виданий
Автозаводським РВ КМУ УкраiЪи в Полтавськ iй областi, 14.06.2005 року;  2)
Тимошевську Вilсгорiю Борисiвну, 11.08.1978 року народження, паспорт ЕО 000889,
виданий Щентра_пьним РВ УМВС УкраiЪи в МиколаiЪськ iй областi, 04.07.1995 року;  3)
Шаповал Наталiю Вячеславiвну, 24.10.1989 року народження, паспорт МЕ 716847,
виданий.Щарницьким РУ ГУ УМВС Украiни в м. Киевi, 18.11.2005 року.

Третс питання порядку денного:

< Про надання повноважень на пiдписання документiв вiд iMeHi
громАдськоi оргАнIзАцI i dнститут АнАлIтики тА АдвокАцI i) для i.x

подання на участь в Koнrсypci з формування Ради громадського контролю при
Нацiональнiй службi здоров'я Украiни> >

Слухали:  PoMarrrкo Ю.I ., який запропонував надати повноваження на пiдписання
докрлентiв електронним цифровим пiдписом вiд iMeHi ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i
к IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i) для iх подання на ylacTb в KoHKypci з

формування Ради громадського контролю при Нацiона-пьнiй службi здоров'я УкраiЪи
Ладицi KpicTiHi Олег iвнi (паспорт КО 691370, виданий Новосанжарським РВ УМВС
УкраiЪи в Полтавсък iй областi, 16.08.2007 року, iдентифiкацiйний номер 3341809064) та
видати iй необхiдну ловiренiсть.

Голосували:  ((за) - 4 голоси, що становить 100 Yо вiд к iлькостi голосiв членiв, як i
заре€струвt lлися для yracTi в загальних зборах;

(проти> >  - немас;  (утримався) - немае. Рiшення прийнято.

Впрiшпли:  надати повI Iов;Dкення на пiдписання докрtентiв електронним
цифровим пiдписом вiд iMeHi ГРоМАДСЬкоi орГднIЗдI_{ I i к Iнститут дндJI Iтики
ТА АДВОКАЦI iD для ix подt lння на rIасть в KoнKypci з формування Ради громадського
контроJIю при Нацiона_г lьнiй службi здоров'я УкраiЪи Ладицi KpicTiHi Олег iвнi (паспорт
ко 691370, виданий Новосанжарським РВ УМВС Украiни в Полтавськ iй областi,
16.08.2007 року, iдентифiкацiйний номер 3341809064) та видати iй необхiдну довiренiсть.

Голова загальних зборiв Ю.О. Несryля

Секретар заrальнпх зборiв Ю.I . Ромашко
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Додаток  N 1 до протоколу.NЬ 15

загальних зборiв членiв
ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦI i

(IНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>
вiд 30 липня 2019 року

Реестр осiб, як i брали участь в загальних зборах членiв
ГРОМАДСЪКОi ОРГАНIЗАЦI idНСТИТУТ АНАЛIТИКИ ТА АДВОКАЦI i>

Зага.пьнi збори членiв ГРОМАДСЬкоi оРгАнIзАцI i к Iнститут АнАлтики
ТА AlFOKALЦiu е правомочними.

Голова загальпих зборiв Ю.О. Нестуля

Секретар загальних зборiв Ю.I . Ромашко

Прiзвпще, iм'я та по
батьковi особи

Нестуля Юрiй
олексiйович

01.11.1987 р.н.
+ 38(050)-3 04-54-79

Ромашко Юрiй
I горович

06.Т2.1992 р.н.
+ з8(095)_820-35-1 4

Ладпка KpicTiHa
олег iвна

30.06.1991 р.н.
+ 3 8(066)-9 l 8-65-3 8

.Щомненко Iрина
Володимирiвна

08.01.1989 р.н.
+ 38 (0б6)-181_15-12

Ivan Goro
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