
Протокол № 1/7 

установчих зборів засновників Громадської організації «Наш  рід» 

  

смт. Ясіня                                                                                                         «24» жовтня 2013 року 

 

Присутні: 7 осіб. Засновники: Ключівський Ю. В., Дячук В.В., Приймак Г.В.               

Голова зборів - Ключівський Ю.В., секретар зборів - Приймак Г.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про утворення громадської організації. 

2. Про визначення повного та скороченого найменування громадської організації. 

3. Про обрання голови Громадської організації «Наш рід» та особи, яка має право представляти 

Громадську організацію «Наш рід» у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії 

від імені громадської організації без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена 

представляти громадську організацію).  

 

Питання 1 Порядку денного. 

 Слухали: Ключівського Юрія Васильовича, який виніс пропозицію створити шляхом 

письмового повідомлення про утворення громадську організацію з метою здійснення та захисту прав 

і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 

інтересів. 

 Виступила: Приймак Галина Василівна, яка підтримала ідею щодо створення громадської 

організації. 

 Вирішили: Створити шляхом письмового повідомлення про утворення громадську 

організацію з метою здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.  

 Голосували:  
 «За» - Одноголосно; «Проти» - немає; «Утрималось» - немає. 

 

Питання 2 Порядку денного. 

 Слухали: Дячук Василя Васильовича, який запропонував надати найменування 

новоствореній громадській організації: повне - Громадська організація «Наш рід», скорочене - ГО 

«Наш рід». 

 Виступив: Туцканюк Олександр Юрійович, який підтримав пропозицію щодо повного та 

скороченого найменування громадської організації. 

 Вирішили: Надати найменування новоствореній громадській організації: повне - 

Громадська організація «Наш рід», скорочене - ГО «Наш рід». 

 Голосували:  

 «За» - Одноголосно; «Проти» - немає; «Утрималось» - немає. 

 

Питання 3 Порядку денного. 
 Слухали: Приймак Галину Василівну, яка запропонувала обрати Ключівського Юрія 

Васильовича головою громадської організації «Наш рід» та особою, уповноваженою представляти 

Громадську організацію «Наш рід». 

 Виступив: Дячук Василь Васильович, який підтримав пропозицію щодо обрання 

керівником Громадської організації «Наш рід» та особою, уповноваженою представляти   дану   

громадську організацію Ключівського Юрія Васильовича. 

 Вирішили:  

 Обрати Ключівського Юрія Васильовича керівником Громадської організації «Наш рід» та 

особою, уповноваженою представляти Громадську організацію «Наш рід».     

 Голосували:  

 «За» - Одноголосно; «Проти» - немає; «Утрималось» - немає. 

 

Головуючий установчих зборів         _підписано_              (Ключівський Ю.В.) 

Секретар установчих зборів             _підписано_              (Приймак Г.В.)  


