ПРОТОКОЛ № 30
зборів розширеної Ради Громадської Спілки «Черкаський обласний радіоклуб»
“24” січня 2017 року

м. Черкаси

Місце проведення зборів: м. Черкаси, вул. Сергія Амброса, буд. 43. Збори проводяться в режимі скапконференції.
Присутні:
1) Голова Ради Спілки Жук Валерій Володимирович,
2) Секретар Ради Якубовський Валерій Янович
3) член Ради Спілки Шевченко Валерій Олексійович.
4) Член Ради Спілки Кононенко Павло Олексійович

В засіданні Ради з правом дорадчого голосу приймають участь представники регіональних
груп членів Спілки: Братун В.І (Звенигородка), Сторчак М.П. (Шпола), Нетрєбін О.
(Городище), Вінарський В. (Сміла)
В засіданні приймає участь Голова Ради клубу та три з чотирьох членів Ради клубу.
Тому засідання Ради клубу вважається правомочним для прийняття рішень.
Збори обрали:
Головуючим зборів – Шевченко В.О.
Секретарем зборів – Якубовського В.Я
Учасники голосували: «ЗА» - одностайно. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте.
Порядок денний Зборів
1. Інформація про проведення Конференціі ГС ВРЛ 11.02.2017 року в м.Харкові.
2. Обговорення проекта Порядку денного позачергової Конференції ГС ВРЛ та
прийняття заочних рішень по пунктам Порядку денного Конференції.
3. Участь делегатів ГС ЧОР в позачерговій Конференції ГС ВРЛ.
Слухали:
1. Інформація Голови Ради Спілки Жука В.В про скликання позачергової Конференції
ГС ВРЛ 11.02.2017 року в м.Харкові для вирішення обмеженого кола питань. А саме,
вибори Ревізійної комісії ГС ВРЛ.
Доповідач зазначив, що на зборах Засновників ГС ВРЛ, що відбулись 12.12.2015 року в
м.Києві, при прийнятті рішення про заснування Спілки та для виконання первинного
об’єму робіт по реєстрації, організаціі та налагодженню роботи було обрано керівництво
Спілки в обмеженому складі з президії Спілки з 4-х осіб та Координаційної Ради, до якої
повинні були входити керівники Учасників та створюваних Відокремлених підрозділів
Спілки.
На зборах Засновників неможливо було створювати комітети по напрямкам роботи,
обирати їх керівників, обирати Ревізійну комісію та інше. Ці питання планувалось
винести на загальну звітно-виборчу конференцію в 2016 році після завершення
організаційного періоду. Незважаючи на те, що вступ Учасників та створення нових
Відокремлених підрозділів активно продовжується, можна вважати, що цей період
становлення Спілки закінчився з отриманням статусу «Всеукраїнська» з внесенням
22.12.2016 року відповідного запису в Держ. Реєстр.
На засідання Координаційної Ради ГС ВРЛ від 22 грудня 2016 року (Протокол №5) було
прийнято рішення про скликання позачергової Конференції 11.02.2017 р. в м.Харкові.
Але, Порядком денним Конференції, крім процедурних питань, передбачені лише вибори
Ревізійної комісії в попередньо узгодженому з Учасниками, ВП та кандидатами складі:
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Василенко Сергій Вікторович (UR2VA), Жук Валерій Володимирович (UR5CN),
Панасенко Юрій Іванович (UT3ET).
2. Якубовський В.Я доповів, що порядок денний засідання Конференції визначений
рішенням Координаційної Ради, протокол № 5 від 22.12.2016 року. На підставі вимог
Статуту ГС ВРЛ та Регламенту проведення конференції ГС ВРЛ розроблений проект
протоколу Конференції із запропонованими рішеннями. Відповідно до п. 4.9 цього
Протоколу нам необхідно провести обговорення проекту рішення Конференції та
провести голосування по пунктам порядку денного.
Збирати для цього позачергову конференцію ГС ЧОР неможливо та й недоцільно.
Тому, вирішили всі необхідні документи ГС ВРЛ по цих питаннях розмістити на
сайті нашої Спілки http://ch24-club.ck.ua/index.php/category/novosti-gs-lru, та дати цю
інформацію для учасників на круглих столах. Заперечень та протестів не поступало.
Конференція ГС ЧОР від 19.11.2016 р. надала Голові ГС ЧОР право представляти ГС
ЧОР і вчиняти дії від імені громадської Спілки (212 членів ГС ВРЛ) без додаткового
уповноваження.
На цьому розширеному засіданні Ради ГС ЧОР разом з регіональними представниками
необхідно прийняти рішення щодо питань порядку денного конференції ГС ВРЛ та
результати передати для врахування їх в роботі Конференції.
Пропонується голосування за порядок денний конференції ГС ВРЛ та кандидатури до
складу Ревізійної Комісії ГС ВРЛ.
А саме, Василенко Сергій Вікторович (UR2VA), Жук Валерій Володимирович
(UR5CN), Панасенко Юрій Іванович (UT3ET).
Голосували (Рада клубу): «ЗА» - 4. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - нема
Рішення прийнято.
3. Кононенко П.О. нагадав, що рішенням Конференції ГС ЧОР від 19.11.2016 р. право
визначати норми представництва та делегування представників ГС ЧОР для участі у
роботі конференцій, зібраннях та інших заходах, визначати кількісний склад делегації,
виходячи із доцільності участі та порядку денного заходів, надано Раді ГС ЧОР.
Враховуючи це, та вважаючи, що у Порядку денному Конференції ГС ВРЛ основним і
єдиним питанням, крім процедурних, є лише вибори Ревізійної комісії з завчасно
узгодженим складом, можна передбачити, що додаткових обговорень на конференції не
виникне. Для участі в роботі Конференції від ГС ЧОР необхідно направити в м. Харків
дві особи терміном на 2-3 доби (з урахуванням проїзду), що потребує непропорційних
фінансових втрат.
Тому, є пропозиція обмежити участь ГС ЧОР в Конференції ГС ВРЛ 11.02.17 р. лише
заочним прийняттям рішень по порядку денному конференції.
Після обговорення УХВАЛИЛИ:
1.Обмежити участь ГС ЧОР в Конференції ГС ВРЛ 11.02.17 р. заочним прийняттям
рішень. Передати в Президію Конференції ГС ВРЛ результати обговорення та голосування в
ГС ЧОР по питанням порядку денного для врахування в роботі Конференції.
Голосували (Рада клубу): «ЗА» - 4. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - нема
Рішення прийнято.
Головуючий Зборів

_____________________

Шевченко В.О. UT7CR

Секретар Зборів

_____________________

Якубовський В.Я. US6CQ

(підпис)

(підпис)

Підписи Головуючого Зборів та Секретаря Зборів підтверджую
Голова Ради ГС ЧОР
Жук В.В. UR5CN
2

