
ОГОЛОШЕННЯ та ПОРЯДОК проведення 

конкурсу на посаду Голови Київське відділення Соціологічної асоціації України 

 

«Київське відділення Соціологічної асоціації України» (КВ САУ) є громадською 

неприбутковою організацією, відокремленим підрозділом зі статусом юридичної особи 

Всеукраїнської громадської організації “Соціологічна асоціація України” 

https://saukyiv.wixsite.com/sau-kyiv/struktura 

https://www.facebook.com/groups/887863488338106/?ref=bookmarks 

 
18 лютого 2020 року на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відбулись відкриті загальні збори соціологів м. Києва, організовані ініціативною групою у 

складі дійсних членів САУ Бабенко С.С., Балакірєвої О.М., Злобіної О.Г. та Куценко О.Д. На зборах 

взяли участь 38 учасників, які є індивідуальними членами САУ та представляють різні організації м. 
Києва.  

На зборах ухвалені одностайно наступні рішення: 

1) про проведення позачергових звітно-виборчих зборів Київського відділення Соціологічної 
асоціації України, які мають відбутись 20 березня 2020 року. Рішення затверджено Бюро КВ 

САУ 19 лютого 2020 року; 

2) про затвердження контрольно-ревізійної комісії КВ САУ в складі О.Боровського, О.Олійник, 
С.Хуткої; 

3) про затвердження ініціативної групи з підготовки позачергових звітно-виборчих зборів КВ 

САУ у 2020 році у складі   Бабенко С., Бондар Т., Єрескова Т., Злобіна О., Куценко О., 

Цимбалюк Н. 
4) про необхідність внесення змін та уточнень до Положення КВ САУ. Підготовку проекту змін 

та уточнень доручено робочій групі у складі Балакірєвої О.М та Яковенка Ю.І. Проект змін 

оприлюднити не пізніше ніж за тиждень до звітно-виборчих зборів  та представити на 
затвердження на звітно-виборчих зборах КВ САУ ( текст діючого Положення розміщено на 

сайті КВ САУ). 

 

То ж розпочинаємо підготовку звітно-виборчих зборів Київського відділення Соціологічної 

асоціації України, які відбудуться 20 березня 2020 року! 

 

Запрошуємо членів Київського відділення САУ висувати кандидатури          

на участь  у виборах Голови КВ САУ,  

які відбудуться на звітно-виборчих зборах 20.03.2020 р. 

 

 
І. Процедура висунення і реєстрації кандидатів на посаду Голови КВ САУ 

 
1. 1. Брати участь у конкурсі на виборну посаду Голови громадянського об’єднання «Київське 
відділення Соціологічної асоціації України» можуть лише дійсні члени Соціологічної 
асоціації України (відповідно до Статуту САУ та Положення КВ САУ).   

 
1.2. Висунення кандидатів відбувається у період з 25.02.2020 р. до 3.03.2020 р. (включно) 

шляхом висунення кандидатів дійсними членами САУ, які працюють у місті Києві, або 
шляхом самовисунення. Кандидат до 3.03.2020 р. (включно) має подати Заяву кандидата 
на участь у конкурсі на посаду Голови КВ САУ у довільній формі за власним підписом до КРК 
Київського відділення САУ (контакти див.нижче). 

 
1.3. Список бажаючих взяти участь у виборах на посаду голови КВ САУ оприлюднюється на 
сторінках  КВ САУ https://saukyiv.wixsite.com/sau-kyiv/struktura  та Фейсбук-групі "Київ-САУ" 
https://www.facebook.com/groups/887863488338106/  4 березня 2020 р. 
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1.4. Дійсні члени КВ САУ можуть підтримати конкретних кандидатів, надіславши лист 
підтримки (форми у додатку) до КРК по 11 березня 2020р. на електронну пошту членів КРК 
(контакти див.нижче).  

 
1.5. Зареєстрованими для участі у виборах на посаду Голови КВ САУ будуть лише ті 
кандидати, які наберуть 15 і більше голосів підтримки, підтверджених листами підтримки.    

  
1.6. Після перевірки поданих документів членами КРК на спільному засіданні Бюро КВ САУ 
та КРК приймається рішення про реєстрацію кандидатів на виборну посаду Голови КВ 

САУ. Для участі у виборах реєструються ті кандидати, яких підтримують не менше 15 дійсних 
членів Київського відділення САУ, про що заявлено в листах підтримки. 

 
1.7. Оприлюднення результатів реєстрації кандидатів на посаду Голови КВ САУ (список 
кандидатів) не пізніше 12.03.2020 р. на сторінках КВ САУ https://saukyiv.wixsite.com/sau-

kyiv/struktura  та Фейсбук-групі "Київ-САУ" https://www.facebook.com/groups/887863488338106/  
 
1.8. Зареєстровані кандидати не пізніше 13 березня 2020 р.  мають надіслати на ел. адресу 

членів КРК наступні документи для оприлюднення на веб-сторінках КВ САУ та Фейсбук-групі:  
1) Стратегію розвитку КВ САУ на період 2020-2026 рр.; 
2) Особисте CV (не більше 2 сторінок) 
3) Список потенційної команди з 2-3 заступників Голови за ключовими 

напрямами діяльності КВ САУ відповідно до стратегічних пріоритетів. 
Згідно Положенню КС САУ документи мають бути оприлюднені не пізніше ніж за тиждень до 
звітно-виборчих Зборів. 

 
ІІ.  Процедура виборів 

 
1. Звітно-виборчі збори КВ САУ проходять 20 березня 2020 року (інформація про час і 

місце буде оприлюднена додатково)  

2. Збори вважаються дійсними, якщо в них бере участь більшість (50%+1) дійсних членів 
КВ САУ (які підтвердили своє членство сплатою членських внесків за 2019 та\або 
2020 рік).  

3. Голосування за кандидата на посаду Голови КВ САУ відбувається на зборах таємним 
голосуванням. 

4. Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів від тих, хто взяв участь 
в голосуванні на звітно-виборчих зборах.     

 

Запрошуємо усіх небайдужих соціологів міста Києва підтвердити своє 
членство в Соціологічній асоціації України сплатою членських внесків та 

взяти участь у звітно-виборчих зборах Київського відділення САУ! 

За рішенням відкритих зборів соціологів м.Києва від 18.02.2020 р. щорічні членські внески у розмірі 
100 грн. (за Статутом САУ) тимчасово приймаються обраною контрольно-ревізійною комісією (КРК) та 
зберігаються до завершення виборчої кампанії КВ САУ, після чого отриманими внесками 
розпоряджатиметься обране на виборах Бюро КВ САУ, а доходи й витрати контролюються обраною 
на Зборах Контрольно-ревізійною комісією КВ САУ. 

Контакти тимчасового КРК КВ САУ: Олексій Боровський alexsey.borovski@gmail.com, Оксана 
Олійник o_oliinyk@ukr.net , Світлана Хутка accolada_light@yahoo.com  

Контакти ініціативної групи з підготовки звітно-виборчих зборів КВ САУ: Світлана Бабенко 
sbabenko@gmail.com , Тетяна Бондар t.bondar@uisr.org.ua , Тетяна Єреськова ta.ereskova@gmail.com 
, Олена Злобіна ezlobina@ukr.net , Ольга Куценко olga.kutsenko.ua28@gmail.com , Наталія Цимбалюк 
natatime@bigmir.net  

З повагою,  

ініціативна група КВ САУ з підготовки звітно-виборчих зборів 
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