
Протокол № 2 

Засідання правління Громадської організації  

«Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції» 

 

Від 12.05.2020                                                                                                                                   м. Київ 

 

Присутні: 

Члени правління: 

Каленюк Д.М. 

Мелешевич А.А. 

Марусов А.Ю. 

Від організації: 

Нестеренко О.В. 

Білецький А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1) Про обрання Голови та Секретаря засідання правління громадської організації 

«Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції»; 

2) Висунення кандидатури Білецького Андрія Володимировича для участі в конкурсі з 

формування громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції 

(далі – НАЗК).  

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 

1) Про обрання Голови та Секретаря засідання правління громадської організації 

«Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції». 

СЛУХАЛИ: 

Марусова А.Ю., який запропонував обрати Мелешевича А.А. і Нестеренко О.В. Головою і 

Секретарем засідання відповідно. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мелешевич А.А. і Каленюк Д.М. погодились із висунутими кандидатурами і запропонували 

проголосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

3 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались»; 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: 



Обрати Мелешевича А.А. Головою, Нестеренко О.В. Секретарем засідання Правління 

громадської організації «Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції». 

 

2) Висунення кандидатури Білецького Андрія Володимировича для участі в конкурсі з 

формування громадської ради при НАЗК.  

СЛУХАЛИ: 

Нестеренко О.В. яка запропонувала висунути кандидатуру Білецького А.В. для участі в 

конкурсі з формування громадської ради при НАЗК. Білецький А.В. володіє усіма необхідними 

знаннями і навичками, які знадобляться для успішної діяльності громадської ради: він предметно 

досліджував питання громадського контролю за спеціалізованими суб’єктами запобігання корупції, 

зокрема НАЗК, відтак знається на особливостях взаємодії громадської ради і НАЗК; відповідально 

ставиться до виконання поставлених перед ним завдань, тому зможе ефективно розподілити свій 

час і обов’язки, з метою уникнення перешкод його основній діяльності в організації. 

ВИСТУПИЛИ: 

Каленюк Д.М., Мелешевич А.А., Марусов А.Ю., які погодились з пропозицією Нестеренко 

О.В. щодо висунення кандидатури Білецького А.В. для участі в конкурсі з формування громадської 

ради при НАЗК 

ГОЛОСУВАЛИ: 

3 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались»; 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатуру Білецького А.В. для участі в конкурсі з формування громадської 

ради при НАЗК. 

 

 

 

Голова засідання:   _______________ Мелешевич А.А. 

 

 

Секретар засідання: ____________ Нестеренко О.В. 

 






