Результати голосування за документи УНП
(голосування проводилось протягом 30 листопада – 6 грудня 2017 р.)
1) Стратегічний план УНП 2017-2020 р.
Участь у голосуванні взяли:
1)

Академія моніторингу і експертизи

2)

Антикорупційна кампанія "Чисті Виші"

3)

БФ "Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки"

4)

Бюро соціальних і політичних розробок

5)

ВГО "Демократична дія"

6)

ВЕГО "МАМА 86"

7)

Всеукраїнська незалежна професійна спілка "Захист праці"

8)

Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного
господарства

9)

Всеукраїнська федерація споживачів "ПУЛЬС"

10)

ГО "Агенція Європейських Інновацій"

11)

ГО "Буковинська агенція регіонального розвитку"

12)

ГО "Бюро гендерних стратегій і бюджетування"

13)

ГО "Гарні справи"

14)

ГО "Екоклуб"

15)

ГО "Європейський вибір"

16)

ГО "Жіночий антикорупційний рух"

17)

ГО "Жіночий консорціум України"

18)

ГО "Інститут політичних та соціально - економічних досліджень"

19)

ГО "Наші візії"

20)

ГО "Резус"

21)

ГО Екологічний клуб "Край"

22)

ГО "Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив"

23)

Громадська організація "Центр Прав Людини "Древо життя"

24)

Громадська спілка "Всеукраїнське об'єднання освітян і науковців"

25)

Громадська спілка "Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва"

26)

Донецька обласна ГО "Народний контроль"

27)

Інститут консолідації і партнерства

28)

Інтерньюз Україна

29)

МО "Реформація"

30)

Молодіжна організація "СТАН"

31)

Національний екологічний центр України

32)

Об'єднання профспілок "Всеукраїнський Альянс профспілок"

33)

Партнерство "Кожній дитині"

34)

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень

35)

Профспілка працівників кооперації та інших форм підприємництва "Наше право" Луганської області

36)

Профспілкова організація працівників малого, середнього бізнесу та плавскладу "Єднання" в
Дніпропетровській обл.

37)

Рада зовнішньої політики "Українська призма"

38)

СИНЕРГІЯ, Центр Партнерства та Інновацій

39)

Федерація профспілок України

40)

Фундація "Відкрите суспільство"

41)

Харкiвська обласна органiзацiя професiйної спiлки пiдприємцiв

42)

Харківська міська організація професійної спілки підприємців

43)

Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"

44)

Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій

45)

Центр транскордонного співробітництва

ВСЬОГО*:
Взяли участь у голосуванні: 45 організації з 71 учасників Щорічної конференції УНП
З них "за" висловились - 42 , "утримались" - 3

2) Політика членства УНП
Участь у голосуванні взяли:
1)

Академія моніторингу і експертизи

2)

Антикорупційна кампанія "Чисті Виші"

3)

БФ "Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки"

4)

Бюро соціальних і політичних розробок

5)

ВГО "Демократична дія"

6)

ВЕГО "МАМА 86"

7)

Всеукраїнська незалежна професійна спілка "Захист праці"

8)

Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного
господарства

9)

Всеукраїнська федерація споживачів "ПУЛЬС"

10)

ГО "Агенція Європейських Інновацій"

11)

ГО "Буковинська агенція регіонального розвитку"

12)

ГО "Бюро гендерних стратегій і бюджетування"

13)

ГО "Гарні справи"

14)

ГО "Екоклуб"

15)

ГО "Європейський вибір"

16)

ГО "Жіночий антикорупційний рух"

17)

ГО "Жіночий консорціум України"

18)

ГО "Інститут політичних та соціально - економічних досліджень"

19)

ГО "Наші візії"

20)

ГО "Резус"

21)

ГО Екологічний клуб "Край"

22)

ГО "Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив"

23)

Громадська організація "Центр Прав Людини "Древо життя"

24)

Громадська спілка "Всеукраїнське об'єднання освітян і науковців"

25)

Громадська спілка "Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва"

26)

Донецька обласна ГО "Народний контроль"

27)

Інститут консолідації і партнерства

28)

Інтерньюз Україна

29)

МО "Реформація"

30)

Молодіжна організація "СТАН"

31)

Національний екологічний центр України

32)

Об'єднання профспілок "Всеукраїнський Альянс профспілок"

33)

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень

34)

Профспілка працівників кооперації та інших форм підприємництва "Наше право" Луганської області

35)

Профспілкова організація працівників малого, середнього бізнесу та плавскладу "Єднання" в
Дніпропетровській обл.

36)

Рада зовнішньої політики "Українська призма"

37)

СИНЕРГІЯ, Центр Партнерства та Інновацій

38)

Федерація профспілок України

39)

Фундація "Відкрите суспільство"

40)

Харкiвська обласна органiзацiя професiйної спiлки пiдприємцiв

41)

Харківська міська організація професійної спілки підприємців

42)

Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"

43)

Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій

44)

Центр транскордонного співробітництва

ВСЬОГО*:
Взяли участь у голосуванні: 44 організації з 71 організацій-членів УНП, які взяли участь у
Щорічній конференції
З них "за" висловились - 41 , "утримались" - 2, "проти" - 1.

3) Організаційно-комунікаційні принципи УНП
Участь у голосуванні взяли:

1)

Академія моніторингу і експертизи

2)

Антикорупційна кампанія "Чисті Виші"

3)

БФ "Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки"

4)

Бюро соціальних і політичних розробок

5)

ВГО "Демократична дія"

6)

ВЕГО "МАМА 86"

7)

Всеукраїнська незалежна професійна спілка "Захист праці"

8)

Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного
господарства

9)

Всеукраїнська федерація споживачів "ПУЛЬС"

10)

ГО "Агенція Європейських Інновацій"

11)

ГО "Буковинська агенція регіонального розвитку"

12)

ГО "Бюро гендерних стратегій і бюджетування"

13)

ГО "Гарні справи"

14)

ГО "Екоклуб"

15)

ГО "Європейський вибір"

16)

ГО "Жіночий антикорупційний рух"

17)

ГО "Жіночий консорціум України"

18)

ГО "Інститут політичних та соціально - економічних досліджень"

19)

ГО "Наші візії"

20)

ГО "Резус"

21)

ГО Екологічний клуб "Край"

22)

ГО "Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив"

23)

Громадська організація "Центр Прав Людини "Древо життя"

24)

Громадська спілка "Всеукраїнське об'єднання освітян і науковців"

25)

Громадська спілка "Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва"

26)

Донецька обласна ГО "Народний контроль"

27)

Інститут консолідації і партнерства

28)

Інтерньюз Україна

29)

МО "Реформація"

30)

Молодіжна організація "СТАН"

31)

Національний екологічний центр України

32)

Об'єднання профспілок "Всеукраїнський Альянс профспілок"

33)

Партнерство "Кожній дитині"

34)

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень

35)

Профспілка працівників кооперації та інших форм підприємництва "Наше право" Луганської області

36)

Профспілкова організація працівників малого, середнього бізнесу та плавскладу "Єднання" в

Дніпропетровській обл.
37)

Рада зовнішньої політики "Українська призма"

38)

СИНЕРГІЯ, Центр Партнерства та Інновацій

39)

Фундація "Відкрите суспільство"

40)

Харкiвська обласна органiзацiя професiйної спiлки пiдприємцiв

41)

Харківська міська організація професійної спілки підприємців

42)

Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"

43)

Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій

44)

Центр транскордонного співробітництва

ВСЬОГО*:
Взяли участь у голосуванні: 44 організації з 71 організацій-членів УНП, які взяли
участь у Щорічній конференції
З них "за" висловились - 39 , "утримались" - 2, "проти" - 3.

*Примітка: після оголошення результатів голосування ще дві організації-учасниці Щорічної
конференції УНП (Фонд «Демократичні ініціативи» ім. І.Кучеріва та Академія культурної спадщини
Українського козацтва) повідомили, що через певні обставини не встигли взяти участь у голосуванні
протягом відведеного для цього періоду, проте підтримують усі три документи.

