ПРОТОКОЛ № 5
результатів опитування членів Виборчої комісії
Асоціації правників України
м. Київ

07 березня 2019 року
Отримано відповідь від:
1. Безпалий Т.Г.
2. Глущенко А.О.
3. Качмар О.Й.
4. Нуралін М.В.
5. Павленко В.І.
6. Піта Ю.А.
7. Сергєєв Ю.В.
8. Соколов М.М.

Не надійшло відповіді від:
1. Тарасевич С.В.

Питання, винесені на опитування:
1) щодо проведення розсилки бюлетенів та голосування у відділеннях і секціях, кількість
делегатів у яких до Правничої Асамблеї перевищує квоту представництва від них,
затверджену Правлінням АПУ, в електронній формі (електронною поштою).
«За» отримано «8» голосів: Безпалий Т.Г., Глущенко А.О.,
Нуралін М.В., Павленко В.І., Піта Ю.А., Сергєєв Ю.В., Соколов М.М.

Качмар

О.Й.,

«Проти» отримано «0» голосів.
«Утримався» - «0» голосів.
Вирішили: провести розсилку бюлетенів та голосування у відділеннях і секціях,
кількість делегатів у яких до Правничої Асамблеї перевищує квоту представництва від
них, затверджену Правлінням АПУ, в електронній формі (електронною поштою).
2) щодо тривалості заочного голосування членів відділень і секцій, у яких проводиться
голосування за делегатів до Правничої Асамблеї, яка з моменту надсилання бюлетенів
складатиме 10 (десять) робочих днів з моменту направлення електронного повідомлення
для голосування (з 7 березня 2019 року по 24.00 22 березня 2019 року), відповідно до п.
4.8 Положення АПУ про відділення (з огляду на неоднозначність пп. 8.9.3.5 та 8.10.3.5
Статуту щодо строків голосування, в яких немає чіткої вказівки, що питання про строки
відноситься до заочного голосування).
«За» отримано «8» голосів: Безпалий Т.Г., Глущенко А.О.,
Нуралін М.В., Павленко В.І., Піта Ю.А., Сергєєв Ю.В., Соколов М.М.
«Проти» отримано «0» голосів.
«Утримався» - «0» голосів.

Качмар

О.Й.,

Вирішили: заочне голосування членів відділень і секцій, у яких проводиться
голосування за делегатів до Правничої Асамблеї, з моменту надсилання бюлетенів
триватиме 10 (десять) робочих днів з моменту направлення електронного повідомлення
для голосування (з 7 березня 2019 року по 24.00 22 березня 2019 року), відповідно до
п. 4.8 Положення АПУ про відділення.

Голова Виборчої комісії

Тарас Безпалий

Секретар Виборчої комісії

Микита Нуралін

