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 Інформуємо, що відповідно п.4.3. пп.3 Статуту НЕЦУ Ревізійна комісія 

НЕЦУ 21 вересня 2017 року (Протокол № 42), ухвалила рішення: «у зв’язку із 

трагічною загибеллю Голови НЕЦУ Ярослава Мовчана Ревізійна комісія 

НЕЦУ вимагає скликати позачергову Конференцію НЕЦУ» (Див. Додаток 1). 

Оскільки, в цей же період часу, члени Ради НЕЦУ ініціювали скликання Ради 

НЕЦУ, то ми були свідомі того, що необхідність ініціативи та підготовки 

позачергової конференції (далі – Конференції) буде прийняте і Радою НЕЦУ. 

Вже 25 вересня 2017 р. на черговому засіданні Ради НЕЦУ консенсусом було 

прийняте рішення провести позачергову конференцію НЕЦУ. Проте, станом 

на 6 жовтня 2017 р., протокол засідання Ради НЕЦУ, тобто Протокол № 13 не 

підписаний, що є порушенням Регламенту Ради НЕЦУ та Статуту НЕЦУ, і 

ускладнює організацію підготовки та проведення Конференції.  

У зв’язку із зазначеним Ревізійна комісія НЕЦУ бере на себе 

відповідальність з організаційно-інформаційних питань підготовки та  

проведення позачергової конференції НЕЦУ.  

Коротко інформуємо про наступне.   

Позачергова конференція НЕЦУ відбудеться 13 жовтня 2017 р.   у               

м. Вінниці. Початок реєстрації делегатів Конференції о 9:00., а початок роботи 

Конференції о 10:00. Орієнтовна тривалість Конференції 4 години. Точну 

адресу для делегатів та запрошених буде повідомлено додатково. 

Згідно рекомендації Ревізійної комісії НЕЦУ а також рішення Ради 

НЕЦУ від 25 вересня 2017 р. право делегування на Конференцію мають 

відокремлені підрозділи НЕЦУ, які зареєстровані в органах юстиції чи 

рішення про створення яких прийнято Радою НЕЦУ до 18 вересня 2017 р. 

Встановлена квота для делегування на Конференцію – одна особа від кожного 

відокремленого підрозділу НЕЦУ. 

Відокремлені підрозділи НЕЦУ до 10 жовтня 2017 р. мають провести 

збори, обрати делегата і визначити спосіб участі у Конференції (безпосередньо 

чи дистанційно за допомогою електронних засобів). Скани оригіналів 

протоколів зборів відокремлених підрозділів необхідно надіслати члену Ради 



НЕЦУ Наталії Вишневської на адресу nataliavishnevska@gmail.com, та 

секретарю Ревізійної комісії НЕЦУ Галині Проців на адресу 

kraykvitka@gmail.com. Оригінали протоколів делегати передають при 

реєстрації Наталії Вишневській  

До участі у Конференції також запрошуються засновники НЕЦУ, члени 

Ради НЕЦУ та члени Ревізійної комісії НЕЦУ.  

Зазначаємо, що враховуючи складний фінансовий стан НЕЦУ 

компенсацій витрат на участь у Конференції не передбачено. Якщо в когось 

будуть виникати питання із фінансуванням, то просимо звертатися до члена 

Ради НЕЦУ п. Руслана Гаврилюка. Тел. (+380) 968570317, E-mail: 

gavrilyukruslan@gmail.com.  

З інших організаційних питань керівникам відокремлених підрозділів 

НЕЦУ, делегатам Конференції звертатися до Голови Ревізійної комісії НЕЦУ 

Георгія Веремійчика. Тел. (+380) 504417441, Е-mail: veremiychyk@gmail.com. 

 

Додаткова інформація: у більшості членів Ради НЕЦУ через зовнішнє втручання є 

проблема із отриманням повідомлень через електронну пошту. 

 

 

Секретар 

Ревізійної комісії НЕЦУ                   Г. ПРОЦІВ  
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