
Відкриття
Загальні Збори відкриті головою філії Української громади Нобл Парку Євгеном
Стефином. 
Головою Зборів вибрано голову Української Громади Вікторії Славка Когута. 
До президії вибрано пані Олю Радивил і пана Рішерда Горбаня. 
На секретаря Зборів вибрано пана Симона Бойка. 
Пан Славко Когут виступив зі вступним словом, де висловив бажання, щоб всі філії
громади працювали разом а також привітав нових членів з Києва. 
Зазначалося, що фінанси і  протоколи за деякі попередні роки не існують оскільки не
надано їх звітів. 

Звіти:
Голова Євген Стефин виголосив промову в якій детально розповів про свою
багаторічну службу у філії. 

Почав він викладати в українській школі у 1969р. і останній 17 років був головою філії. 
Він зазначив, що працював з багатьма чудовими людьми а також згадав людей які за
останній рік відійшли від нашої філії. 

Він також заявив що йому потрібен відпочинок і він досі працює повний робочий
день. 

Свято «Щедрий Вечір» у Нобл Парку відбувався дуже успішно. Можна сказати, що в
три рази більше ніж подібні заходи Української Громади Австралії. 

Школа, громада та Союзянки Нобл Парку працюють разом, наприклад продаж
ковбасок у БаннінГз та інші громадські святкування.

Люди працюють у громаді безкоштовно за волонтерську роботу нікому не платять. 

Фінансовий звіт - Ришард Горбань
Друковані звіти видано всім присутнім. 

Відзначено використання домівки/залі. За останні 10 років заля повністю не
використовувалось на винайм і доходу було мало. 

Управа філії вирішила найняти агента, щоб подавати залі в оренду. 
Танцювальна група орендуватиме залю і клюб п’ять днів на тиждень: 
у вівторок і четвер вранці від 4-ої до 7:45 веч. та лише клюб від 9-ої до 2-ої у суботу. 
Дохід має становити близько $22,000 на рік. 

Українськa Громади Вікторії (УГВ) філія Нобл Парк
Протокол річних Загальних Зборів
7 вересня 2019 року
в Українському Народному Домі, 26 Chandler Rd, Noble Park



Голосування
На посаду Голови Громади і члени Управи представлена нижче згаданa листа: 
Голова - Ліяна Сліпецька
Члени управи:
Ришард Горбань - Фінансовий референт
Роман Кіт - Клюб старших
Ярослава Рищак
Антон Дорник
Оксана Сапун
Оксана Пашуля
Катя Сліпецька
Симон Бойко
Орися Стефин - Школа

Список нових членів управи представлений Ліяною Сліпецькою було прийнято одноголосно.

Новообрана голова громади Ліяна Сліпецька подякувала всім за довір’я та зазначила
пріоритети на майбутнє:
- Cвяткування 65-ліття громади
- Pобота над покращенням будинку - Народного Дому 
- Поширити вжиток соціальних мереж 
- Започати щомісячні заходи в Народному Домі 
- Yчасть філії в українському фестивалі

-Голова громади Славко Когут привітав новообраного голову та членів управи і подякував її
за всю допомогу та віддану працю при управі централі за останні три роки. 

Голова Союзу Українок Нобл Парку пані Оля Радивил подякувала уступаючій управі за їхню
нелегку роботу та привітала нову управу і запевнила їх, що громада і союзянки
продовжуватимуть тісну співпрацю. 

Ліяна Сліпецька подякувала Євгенові Стефинові за всю його наполегливу роботу і запевнила
всіх присутніх, що нова управа продовжить працю. 

Симон Бойко
Секретар Зборів

- УГВ Централя оплачує страхування для Філі в Нобл Парку. 
- Фонд Присташа належить школі, але через адміністративну помилку ці гроші і рахунок
включено до фінансів громади. Це має вирішити і направити наступна у права. 
- Фінанси за деякі попередні роки не існують, оскільки не наданок них і звітів. 
Євген Стефен вияснив що книги пройшли професійний аудит виконаний через громаду
централю. 
- Централя сплачує внески філії до СУОА. 
- Школа та громада працюють разом а також Союзянки Нобл парку наприклад продаж
ковбасок у Банінґз. 

Фінансовий звіт був поставлений на голосування та прийнятий усіма присутніми. 


