РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ
ВИБОРІВ ЧЛЕНІВ
ПРАВЛІННЯ/ПРЕЗИДЕНТА УАМ
27-ий З’їзд членів УАМ

ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ ДО ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
УАМ
всім кандидатам необхідно:
1. Подати заяву (бланк додається, ст.4 );
2. Заповнити анкету (бланк додається, ст.5);
3. Надати своє резюме (в довільній формі);
4. Скласти Програму розвитку Асоціації УАМ на два роки і надати її в
Дирекцію.
5. Надати ділове фото кандидата для розміщення на офіційному сайті УАМ та на
сторінці УАМ у мережі Facebook;
6. Надати установчі документи Вашої компанії;
7. Кандидатам на пост Президента УАМ - подати у Виконавчу дирекцію УАМ
документи, що підтверджують, що кандидат займає керівну посаду в компанії
(Виписка з ЄДРПОУ), яка є чинним членом УАМ не менше трьох років
*вимога згідно Статуту УАМ.
*Термін подачі пакету документів - до 05 травня включно.

ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ ДО РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
АСОЦІАЦІЇ УАМ
всім кандидатам необхідно:
1. Подати заяву (бланк додається, ст.4 );
2. Заповнити анкету (бланк додається, ст.5);
3. Надати своє резюме (в довільній формі);
4. Надати ділове фото кандидата для розміщення на офіційному сайті УАМ та на
сторінці УАМ у мережі Facebook.

*Термін подачі пакету документів - до 05 травня включно.

Щодо термінів інформування членів УАМ
●

27 квітня

Дирекція УАМ розішле всім членам УАМ

інформацію про подовження терміну подачі своїх кандидатур та
необхідні до заповнення документи, відповідно до рішення
членів Правління на позачерговому 149-ому Засіданні
●

5 травня Дирекція

розішле повний список усіх кандидатів та їх

портфоліо, що балотуються в члени Правління/Президенти/Ревізійної
комісії УАМ
●

5 травня

Дирекція УАМ розішле членам УАМ інформацію про місце,

час, регламент та порядок денний проведення позачергового 26-го та
чергового 27-го З'їздів УАМ.
●

5 травня

Дирекція УАМ розішле членам УАМ бланк Довіреності на

випадок незмоги фактичної присутності власника/керівник компанії члена
УАМ під час проведення З’їзду УАМ.
●

7 травня Дирекція

УАМ публічно проінформує про майбутніх

кандидатів на офіційному сайті УАМ та на сторінці УАМ у мережі
Facebook.

* Портфоліо та програми кандидатів до членів
Правління/Президента/Ревізійної комісії УАМ
розсилаються членам Асоціації виключно
Дирекцією УАМ

Щодо процедури виборів
Після подачі заявок, анкет та резюме кандидатів, Дирекція
перевіряє дані кандидатів на обрані посади відповідно до вимог
прописаних в Статуті УАМ та розсилає 05 травня портфоліо
кандидатів в Правління УАМ всім членам Асоціації УАМ, разом з
програмами кандидатів.
Вибори членів Правління, Президента та Ревізійної комісії УАМ
відбудуться 18 травня у місті Києві, під час проведення чергового 27-го З'їзду
УАМ. Інформація про місце проведення виборів буде надіслана усім членам
УАМ за два тижні до дати виборів (05 травня).
Якщо власник/керівник компанії члена УАМ не може бути присутнім на
З’їзді 18 травня, має делегувати представника з ДОВІРЕНІСТЮ, бланк якої
надішле Дирекція УАМ 05 травня 2018 р. завіреною печаткою та підписом
власника/керівника компанії члена УАМ.
●

●

●

●

Включно до 05 травня 2018 року члени УАМ, які мають намір висунути
свої кандидатури на посаду членів Правління та Президента УАМ
підтверджують свою участь та надсилають пакет документів в Дирекцію.
18 травня для того, аби вибори були такими, що відбулися, в роботі З'їзду
УАМ має взяти участь не менше 60% членів УАМ враховуючи
довіреності. Вибори членів Правління УАМ відбуваються шляхом
голосування.
Кожен член УАМ, який бере участь у З'їзді, отримує один
пронумерований бюлетень та голосує за сім кандидатів, серед усіх
кандидатів на посаду членів Правління УАМ, що подали свої
кандидатури. Шляхом рейтингової оцінки - після обрахунку лічильною
комісією усіх бюлетнів, лічильна комісія оголошує 7 кандидатів, що
набрали найбільшу кількість голосів.
Після цього 7 новообраних членів Правління УАМ шляхом відкритого
або таємного голосування більшістю голосів обирають нового
Президента УАМ.

**Серед специфічних вимог до Президента УАМ - він має бути дійсним
членом УАМ не менше трьох років, згідно Статуту УАМ.

ЗАЯВА КАНДИДАТА

Я,
________________________________________________(ПІБ),

______________________________________________________(компанія, посада)
бажаю зайняти пост:
Член Правління УАМ
Член Ревізійної комісії УАМ
Член Правління та Президент УАМ
- Ознайомлений зі Статутом та повноваженнями, прописаними в Статуті
УАМ
Зобов’язуюсь діяти в інтересах всіх членів Асоціації і виключно в рамках
Статуту УАМ
- Згоден здійснювати діяльність на займаній посаді в Асоціації УАМ на
громадських засадах
- Надану передвиборчу програму розвитку Асоціації УАМ 2018-2020 рр.
зобов'язуюсь виконати протягом терміну, наданих мені повноважень

Дата заповнення: __________________ ПІБ/Підпис ___________________

АНКЕТА КАНДИДАТА

1.
ПІБ
__________________________________________________
__________________________________________________
2.

Пост, на якій Ви претендуєте:
Член Правління УАМ

Член Ревізійної комісії УАМ
Член Правління/Президент УАМ

3.
4.
5.
6.

Дата та рік народження _________________________________________
Повна назва компанії____________________________________________
Дата заснування компанії _______________________________________
Дата вступу в УАМ ______________________________________________

Профіль компанії:
7. Сфера діяльності Вашої компанії ___________________________________
__________________________________________________________________
8. Оборотність активів підприємства за рік _____________________________
9. Виробничі потужності ____________________________________________
10. Кількість працюючого персоналу _______
___________________________
Контакти:
Адреса офісу: _____________________________________________________
Роб. тел.__________________________________________________________
Моб. тел.__________________________________________________________
Е-mail: ____________________________________________________________

Дата заповнення:__________________

ПІБ/Підпис _____________________

