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     Просимо опублікувати оголошення наступного змісту: 

 

КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» (код ЄДРПОУ 33205863) повідомляє про 

скликання чергових Загальних зборів, які відбудуться 19 червня 2020 року о 15:00 за адресою:              

м. Харків, вул. Іванівська, 1. Початок реєстрації о 14:00. 

Порядок денний Загальних зборів: 

1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА». 

2.Заслуховування і затвердження висновку ревізійної комісії КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про 

результати діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за 2019 рік. 

3.Заслуховування і затвердження звіту спостережної ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про 

результати діяльності за 2019 рік. 

4.Заслуховування і затвердження звіту кредитного комітету КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про 

результати діяльності за 2019 рік. 

5.Заслуховування і затвердження звіту правління КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про результати 

діяльності за 2019 рік. 

6.Заслуховування і затвердження звіту внутрішнього аудитора КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» 

про результати діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за 2019 рік. 

7.Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота і достовірність річної 

звітності про фінансово-господарську діяльність КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» за 2019 рік. 

8.Затвердження річної звітності про фінансово-господарську діяльність КС «ФІНАНСОВА 

ПІДТРИМКА» за 2019 рік. 

9. Розгляд питання щодо виключення членів з КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА».  

10.Обрання нового складу Спостережної ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», надання висновку 

щодо відповідності членів Спостережної Ради КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» законодавчо 

визначеним професійним вимогам, які висуваються до членів спостережної ради кредитних спілок, 

вимогам статуту КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» і Положення КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» 

про Спостережну раду.  

11.Обрання нового складу Ревізійної комісії КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», надання висновку 

щодо їх відповідності законодавчо визначеним професійним вимогам, які висуваються до членів 

ревізійної комісії кредитних спілок, вимогам статуту КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» і 

Положення КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про Ревізійну комісію.  

12.Затвердження статуту КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» в новій редакції.  

13.Затвердження положення КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» про загальні збори.  

14.Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС «ФІНАНСОВА 

ПІДТРИМКА» за підсумками 2019 року. 

15.Ознайомлення з бюджетом КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» на 2020 рік. 

16.Розгляд питання щодо формування резервного капіталу КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА». 

17.Обрання аудиторської компанії для перевірки діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» в 

2020 році. 

18. Розгляд інших питань щодо поточної діяльності КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА». 

19. Визначення відповідальних осіб на підписання цього протоколу, статуту КС «ФІНАНСОВА 

ПІДТРИМКА» в новій редакції, Положення про загальні збори  КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА», 

та для здійснення усіх реєстраційних дій, подання, підписання та отримання документів, інформації, 

тощо, вчинення яких передбачено законодавством України в результаті прийнятих рішень з питань 

порядку денного загальних зборів. 
 

Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу. 

Тел. для довідок (057) 707-84-16 

Спостережна рада КС «Фінансова підтримка» 


