
Протокол № 2
загальних зборів громадської організації «Київська спілка вчителів інформатики»

«5» серпня 2019 року                                                                    м. Київ

Присутні з правом голосу:
1. Бородавко Ігор Всеволодович
2. Войцеховський Микола Олексійович
3. Ворожбит Алла Володимирівна
4. Гогерчак Григорій Іванович
5. Заворотняя Тетяна Миколаївна
6. Потієнко Валентина Олександрівна
7. Речич Наталія Василівна
8. Рибак Ольга Стефанівна
9. Рудик Олександр Борисович
10. Семенова Тетяна Костянтинівна
11. Соловйова Тетяна Михайлівна
12. Сугак Володимир  Олександрович
13. Шпак Тетяна Леонтіївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про обрання Секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту організації.
3. Прийняття рішення про дозвіл Голові організації вести перемовини про співпрацю

з Київським університетом імені  Бориса Грінченка  чи іншими установами щодо
проведення  у  майбутньому  фінансових  розрахунків,  пов’язаних  з  оплатою
підвищення кваліфікації вчителів інформатики силами ГО «КСВІ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. По першому питанню порядку денного
Слухали:  Рудика  Олександра  Борисовича, який  запропонував  обрати  секретарем

зборів Гогерчака Григорія Івановича.

Голосували:
11 — «за»;
0 — «проти»;
2 — «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати секретарем зборів Гогерчака Григорія Івановича.
Головує на зборах Рудик Олександр Борисович  згідно з пунктом 5.3.7 Статуту.

2. По другому питанню порядку денного
Слухали: Рудика Олександра Борисовича, який повідомив про таке. При реєстрації

громадської  організації  «Київська  спілка  вчителів  математики» було  здійснено  спробу
використати  статут  громадської  організації  «Київська  спілка  вчителів  інформатики»  із
заміною слова  «інформатика»  й похідних від нього на слова  «математика»  й відповідних
похідних  від  нього.  Державний  реєстратор  виявив  у  поданому  тексті  наявність
висловлювань, що згідно з чинним законодавством суперечать проголошеній відсутності



статусу  юридичної  особи.  Лише  після  вилучення  цих  висловлювань  громадську
організацію  «Київська  спілка  вчителів  математики» було  зареєстровано.  Для уникнення
правових колізій потрібно внести такі самі зміни у статут ГО «КСВІ».

25.07.2019  на  електронні  адреси  всіх  членів  ГО  «КСВІ»  надіслано  проект
оновленого  статуту  для  того,  щоб  надати  можливість  порівняти  із  зареєстрованим  і
переконатися, що здійснені зміни ніяким чином не впливають на можливість досягнення
мети організації  та роботи за проголошеними основними напрямками діяльності.

Голосували:
11 — «за»;
0 — «проти»;
2 — «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили:
1. Затвердити статут ГО «КСВІ» у новій редакції.
2. Рудику  О.Б., уповноваженому  установчими  зборами  представляти ГО  «КСВІ»,

протягом  тижня  подати  текст  оновленого  статуту  й  протокол  зборів  у  органи
державної реєстрації.

3. По третьому питанню порядку денного
Слухали:  Рудика Олександра Борисовича про необхідність вести перемовини про

співпрацю з Київським університетом імені Бориса Грінченка чи іншими установами щодо
проведення  у  майбутньому  фінансових  розрахунків,  пов’язаних  з  оплатою  підвищення
кваліфікації вчителів інформатики силами ГО «КСВІ». Це потрібно здійснити:

• для того, щоб друкувати сертифікати, акумулювати кошти і здійснювати правильні
відрахування  (податок,  пенсійний  фонд)  без  набування  ГО  «КСВІ»  статусу
юридичної особи, наймання бухгалтера тощо. Наприклад, за 10% накладних витрат
без  використання  приміщень  закладу-партнера  і  за  20%  накладних  витрат  з
використанням  приміщень  закладу-партнера.  Решту  коштів  перераховувати
викладачу (тренеру, тьютору).

• до  того,  як  Кабінетом  міністрів  буде  затверджено  алгоритм  розподілу  коштів,
призначених на удосконалення вчителів.  

Голосували:
10 — «за»;
0 — «проти»;
3 — «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили:  Доручити  Рудику  Олександру  Борисовичу  провести  перемовини  про
можливість  співпраці  з  Київським  університетом  імені  Бориса  Грінченка  або  іншими
установами  щодо  проведення  у  майбутньому  фінансових  розрахунків,  пов’язаних  з
оплатою  підвищення  кваліфікації  вчителів  інформатики  силами  ГО  «КСВІ».  Про
результати перемовин інформувати усіх членів  ГО «КСВІ» електронною поштою

Підписи:

Головуючий зборів                                       Рудик Олександр Борисович

Секретар зборів                                            Гогерчак Григорій Іванович


