*ДЄР*ге

УКРАЇНСЬКЕ ЯДЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(УкрЯТ)

Протокол № 110
засідання Правління Українського ядерного товариства
в заочній формі
15 березня 2017 року

м. Київ

В засіданні взяли участь: 21 член Правління (55%). Реєстр учасників засідання
додається.
На підставі п. 6.12 статуту товариства Правління правомочне приймати
рішення.
Порядок денний:
1. Про затвердження плану роботи ГО «УкрЯТ» на 2017 рік.
2. Про встановлення розміру членських внесків на 2017 рік.
3. Про затвердження Положення про відокремлені підрозділи громадської
організації «Українське ядерне товариство».
4. Про делегування Купного В.І. для роботи у складі Громадської ради при
Держатомрегулюванні України.
5. Заяви Кондратюка В.А. і Пузан А.Н. про прийом їх у члени ГО «УкрЯТ».
Проекти документів щодо порядку денного надіслані 03 березня п.р.
електронною поштою на адреси членів Правління УкрЯТ, вих.№ 24 від 02.03.2017р.
По першому питанню порядку денного вирішили;
1. План роботи ГО «УкрЯТ» на 2017 рік затвердити.
2. Секретаріату розробити кошторис витрат для забезпечення виконання плану
роботи ГО «УкрЯТ» на 2017 рік та надіслати його членам Правління для обговорення.
Рішення прийняте одноголосно.
По другому питанню порядку денного вирішили:
1. Встановити розмір членських внесків на 2017 рік в сумі 20,00 (двадцять)
гривень на місяць або 240,00 (двісті сорок) гривень на рік для всіх членів УкрЯТ,
окрім школярів. Від інших видів внесків (вступні тощо) відмовитись.
2. Секретаріату розробити порядок перерахування внесків членами Товариства,
передбачивши механізми контролю за їх надходженням відокремленими підрозділами
і відповідальність членів УкрЯТ за своєчасну сплату членських внесків.
Рішення прийняте одноголосно.

По третьому питанню порядку денного вирішили;

Положення про відокремлені підрозділи громадської організації «Українське
ядерне товариство» затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Делегувати члена громадської організації «Українське ядерне товариство»
Купного В.І. для роботи у складі Громадської ради при Держатомрегулюванні
України.
Рішення прийняте одноголосно.
По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

1. Прийняти Кондратюка В.А. у члени ГО «УкрЯТ».
2. Прийняти Пузан А.Н. у члени ГО «УкрЯТ».
Рішення прийняте одноголосно.
Результати голосування членів Правління УкрЯТ додаються.
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