№ ____

Дані про легалізацію регіонального відділення СЕУ

«_____» __________ _______р.

у обласному управлінні юстиції МЮУ України

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
_________________________РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ВГО « СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ УКРАЇНИ» ЗА СТАНОМ
НА 1 СІЧНЯ 20 ____ РОКУ

Подають

Термін подання

Дирекції Всеукраїнської громадської
організації « Союз експертів Україні»

до 15 лютого

Форма №1(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Правління СЕУ
17.10.2009р., №2009/2

Місцезнаходження ( юридична адреса, индекс ) _________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ факс: __________________ E-mail: _____________________________

1. Загальна характеристика
Кількість
осіб на кінець
року
перед звітним

Назва секцій Союзу експертів Україні

Кількість
осіб, прийнятих
у звітному році

Кількість
осіб на кінець
звітного року

1. Автотоварознавча секція
2. Будівельно – технічна секція
3. Економічна секція
4. Товарознавча секція
Всього членів СЕУ у складі регіонального відділення СЕУ

2. Громадська активність
Проведено
у році
перед звітним
кількість / учасників

Назва показника

Проведено
у звітному році
кількість / учасників

П Проведено:
..
– місцевих конференцій, загальних зборів
- місцевих семінарів

- лекцій (зустрічей)

Прийняли участь:
- у семінарах з підвищення кваліфікації
- у засіданнях Правління СЕУ/ з’їздах СЄУ

3. Надходження коштів
Всього членів СЕУ

Своєчасно сплачують
членські внески

Кількість членів СЕУ, маючих заборгованість по внескам

понад 3 місяці

понад 6 місяців

більш 6 місяців
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