ПРОТОКОЛ
звітної конференції Громадської Спілки
«Черкаський обласний радіоклуб»
м. Черкаси

19 листопада 2016 року

Всього делегатів:
_____141______
Прибуло на конференцію: ______35______
Отримали мандати:
______141______
В тому числі по дорученнях: ___106______
(реєстр на ___6____ арк. додається)
Запрошені: Був присутній та виступив з привітанням представник УДЦР Кириченко А.І.
Також були гості з числа поза клубних радіоаматорів Черкаської області.
1.Вступна частина
1.1. Привітальна промова з нагоди проведення конференції Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В.
(UR5CN)
В своїй промові Жук В.В привітав зібравшихся з початком роботи звітної конференції та нагадав про
події, що передували її скликанню:
1.2. СЛУХАЛИ: Інформацію про склад мандатної комісії.
Якубовський В.Я. зазначив, що спосіб та час обрання/призначення мандатної комісії не
регламентується нормативними документами. Але є необхідність обрання або призначення до
початку конференції, що скорочує час на організаційні питання під час її проведення. З огляду на
зазначене, Рада Спілки на засіданні обрала мандатну комісію на цю звітну конференцію ГС ЧОР у
складі: Оніщенко Ю.А. - UR5CA, Васильченко А.В.
Комісія розпочала свою роботу о 08.30 і працює до кінця проведення виборчої конференції.
Голосування по цьому питанню не потрібне.
Прийнято до відома.
1.3. СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Мандатної комісії
Голова мандатної комісії Васильченко А.В. доповів, що під час роботи мандатної комісії прибули
для участі в конференції та зареєстровані (разом з дорученнями від радіоаматорів області) 141 (сто
сорок один) члени ГС ЧОР. Всього на дату проведення конференції членами Спілки є 215
радіоаматора.
Статутом ГС ЧОР передбачено, що конференція є правомочною, якщо в її роботі приймає участь не
менше половини членів Спілки. Тобто, більше ніж 116 осіб.
Таким чином, в роботі конференції приймає участь безпосередньо та опосередковано 141 член
Спілки, що становить) 65 % від списочного складу ГС ЧОР. Виходячи з цього, є наявний кворум,
що дозволяє проводити конференцію.
Крім цього, на конференції присутні 4 радіоаматори, що виявили бажання про вступ в члени ГС
ЧОР, та заяви яких передані до Рали Спілки та представник ві Черкаського УДЦР Кириченко О.І.
1.4. УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію та затвердити Протокол Мандатної
комісії, щодо наявного кворуму та правомочності приймати рішення на цій Конференції.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 141, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
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1.5. СЛУХАЛИ: Обрання головуючого та секретаря на засіданні.
Доповідач: Секретар Ради клубу Якубовський В.Я.. зазначив, що для ведення конференції ГС ЧОР,
підтримки регламенту та порядку, фіксації виступів нам потрібно обрати Головуючого та Секретаря
конференції.
Надано пропозиції обрати:
Головуючим на конференції - Братуна Василя Івановича.
Секретарем на конференції – Якубовського Валерія Яновича.
Є пропозиція проголосувати списком.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – _141___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
1.6. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії.
Доповідач: Голова засідання Братун В.І. запропонував обрати лічильну комісію в кількості _2-х___
чоловік з числа членів ГС ЧОР для підрахунку голосів при прийнятті рішень на конференції.
Було запропоновано обрати членами лічильної комісії: Кононенко П.О. та Сторчака М.П.
Є пропозиція проголосувати списком.
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141__, “ПРОТИ” – _0____, “УТРИМАЛИСЬ” – __0___,
Рішення прийняте.
1.7. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження порядку денного та регламенту конференції.
Доповідач: Голова засідання на конференції.
Порядок денний конференції був запропонований Радою Спілки і був розміщений заздалегідь на
сайті Спілки, повідомлялось на круглих столах та повідомлялось електронною поштою тим членам
клубу, що нею користуються. Перед початком роботи конференції надана можливість ознайомитись з
Порядком денним безпосередньо в залі конференції.
Прошу обговорити проект Порядку денного конференції, надати пропозиції по зміні або його
доповненню.
Є пропозиція проголосувати за Порядок денний (зі змінами та доповненнями).
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141__, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
По регламенту проведення конференції є пропозиція надати:
Доповідачу до 10 хвилин, для співдоповідей по 4 хвилини, виступів та надання інформації по 2 хв.,
для пропозицій до 1 хвилини. Роботу конференції закінчити до 15.00 години.
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
2. Основна частина
2.1. Голова Ради ГС ЧОР Жук В.В. розповів про події за звітний період в житті радіоаматорів
Громадської Спілки та в Черкаській області, організаційні питання. А саме, про те, що створена
майже 2 роки тому Спілка послідовно слідує принципам об’єднання аматорів Черкащини та
намагається надавати їм всіляку допомогу в радіоаматорстві. Основними напрямками роботи в 2015
році були:
- надання допомоги аматорам під час продовження дії ліцензій;
- надання матеріально–технічної допомоги шкільним та позашкільним колективам, допомога в
переобладнанні шполянського репітера та підготовці до відкриття чигиринського репітера;
- матеріально-технічна допомога в переобладнанні радіостанції UR4CYT, що належить ЧДТУ;
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- інформаційна діяльність через сайт клубу та на круглих столах, надання технічних та правових
консультацій;
- участь в роботі КДК при Черкаській філії УДЦР та роботі з порушниками Регламенту;
- активна участь в робота Громадської Спілки ВРЛ, як Засновника та Учасника цієї Спілки;
- інші сторони діяльності Спілки.
2.1.1. Секретар Ради Якубовський В.Я в своїй співдоповіді розповів, що під час нашої
конференції, на базі Черкаської ОблСЮТ проходять змагання конструкторів радіоапаратури серед
позашкільних закладів області. На цих змаганнях майже повністю використовуються надані
нашою Спілкою радіокомпоненти, за що директор Обл СЮТ Торба П.В. передав нам велику
подяку.
- списочний склад нашого клубу на 01.11.2016 року становить 225 осіб. Проте, має місце несплата
членських внесків за 2015 рік деякими членами клубу в кількості 11 чоловік.
- 212 членів нашої Спілки включені до загального Реєстру членів ГС ВРЛ, про що були
виготовлені та роздані відповідні Сертифікати;
- при виготовленні Посвідчень членів клубу не вівся належний облік. Тому, із-за несвоєчасних
надходжень документів від членів клубу,, включаючи фото, деякі аматори ще не одержали
посвідчень. Потрібно в найкоротший час зібрати інформацію, уточнити їх необхідну кількість та
виготовити.
2.1.2 Член Ради Кононенко П.О розповів про співпрацю з УДЦР під час роботи з продовження
строку дії Ліцензій. Також, по дорученню Любчича Ф.І. - менеджера дипломної програми серії
дипломів, присвячених Т.Г.Шевченку, доповів про призерів та інші результати Днів активності в
2016 році. Висловив пропозицію, про надання фінансової допомоги менеджерам дипломів для
компенсації витрат на призи та створення фонду стимулювання участі аматорів в подібних
заходах.
2.1.3. Член Ради Шевченко В.О. розповів про спортивну роботу, що велась черкаськими
аматорами на протязі року.
2.1.4. Ведучий круглих столів черкаської області Братун В.І. розповів про їх проведення,
доповів про активну участь в круглих столах не тільки аматорів черкаської області, але й про їх
сталу популярність серед аматорів інших областей.
2.1.5. Голова ревізійної комісії Добровольський Г.К. зачитав Акт ревізійної комісії про
фінансово-господарчу діяльність та фінансовий стан ГС ЧОР в 2015 році.
Основні показники: Поступило від членських внесків, по акту розподілення майна від
попередника та в якості безповоротної фінансової допомоги сума 29120,00 грн.
Витрачено всього за звітний період 21681,76 грн.
Враховуючи додаткові витрати на поштові відправлення, оплату доменного імені сайта та СПС
EO25CUA, залишок на рахунку Спілки становить 7899,00 грн.
Всі приходно-розходні та обгрунтовучі документи комісії були надані. Всі обов’язкові платежі до
бюджету країни, включаючи налогові, проводились своєчасно. Зауважень до фінансової
діяльності Спілки нема.
2.2. Під час обговорення доповідей присутніми були висловлені деякі думки та зауваження, що
будуть враховані в прийнятті рішень конференції та подальшій діяльності клубу.
По інформації Якубовського В.Я про несплату деякими аматорами внесків за 2015 рік були дві
пропозиції: 1. Прийняти рішення на конференції про їх виключення. 2. Написати листи з проханням
визначитись з своїм членством в Спілці. В разі відмови або ігнорування повідомлення, рішенням
Ради Спілки виключити їх із числа членів клубу.
Під час обговорення була прийнята друга пропозиція. А саме, про написання попереджувальних
листів.
3

2.2.1. Головуючий Братун В.І. поставив на голосування питання про оцінку діяльності Ради
Спілки за звітний період. Надано одну пропозицію:
- інформацію, що була надана в доповіді та в співдоповідях прийняти до відома та визнати роботу
Ради за звітний період «Задовільною»
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _140_, “ПРОТИ” – _0_, “УТРИМАЛИСЬ” – _1_ (КононенкоП.О.),
Рішення прийняте.
2.3. Доповідь Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В про те, що на сьогоднішній день в Закон України
«Про громадські об’єднання» та до Податкового кодексу України, згідно яких існує і працює Спілка,
внесені зміни. Крім цього, внесено зміни в деякі закони, кодекси ті інші законодавчі документи
України та на основі розпоряджень і постанов органів місцевого самоврядування, згідно яких Спілка
здійснює свою діяльність. Доповідач докладно розповів про проведену роботу з юристом по
підготовці необхідних змін в документах, новій редакції Статуту та по конкретних змінюваних
пунктах Статуту.
Отже, необхідно:
1.На підставі внесених змін в закони, кодекси та інші законодавчі документи України, згідно яких
Спілка здійснює свою діяльність, привести положення статуту ГС «Черкаський обласний радіоклуб»
у відповідність до вимог чинного законодавства.
2. На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки», відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», абзацу другого пункту 6 статті 7 Закону № 317-VIII, та згідно
розпорядження міського голови від 27 січня 2016 року «Про перейменування об’єктів топоніміки
міста Черкаси» вулиця Орджонікідзе перейменована на вулицю Сергія Амброса.
3. Також у зв’язку з ліквідацією (закриттям) поштового відділення № 22 у м.Черкаси, змінити
поштовий індекс Спілки на 18005.
4. Враховуючи вище зазначене, внести зміни до місцезнаходження ГС «Черкаський обласний
радіоклуб» та зареєструвати її за новою адресою: Україна, 18005, м. Черкаси, вул. Сергія Амброса,
буд. 43.
5. Надати повноваження Голові Ради Спілки:
1) підписати нову редакцію статуту Спілки, затверджену на сьогоднішніх зборах;
2) завірити своїм підписом та печаткою Спілки нову редакцію статуту ГС «Черкаський обласний
радіоклуб»;
3) провести державну реєстрацію нової редакції статуту ГС «Черкаський обласний радіоклуб»
самостійно або залучити для цього фахівців.
2.3.1. Головуючий Братун В.І. поставив на голосування питання про внесення змін до Статуту
Спілки та затвердити їх. Викласти статут ГС «Черкаський обласний радіоклуб» у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
2.4. Секретар Ради клубу Якубовський В.Я запропонував обговорити питання складу керівних органів ГС
ЧОР, практику скликання розширеної Ради клубу для вирішення складних питань життя Спілки.
Після обговорення без голосування вирішили залишити склад Ради без змін, розширений склад Ради за
рахунок представників районів скликАти в разі необхідності.

2.5. Голова Ради клубу Жук В.В. доповів про прогнозовані грошові витрати 2016-2017 роки на
статутну діяльність Громадської Спілки (Бюджет Спілки).
При розрахунку прогнозованих витрат взято до уваги те, що в 2015 році були заощаджені гроші на
посаду бухгалтера. Тобто, всі грошові операції та звіти виконував на громадських засадах Жук В.В.
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2.5.1 Отже, на 2017 рік плануються витрати:
Пошта (конверти, марки, інше)
Обслуговування банківське
Господарчі витрати
Канцтовари (папір, картриджі, ручки, інше)
Організаційні витрати
Транспортні витрати на поїздки (бензин, квитки, тощо)
Матеріально-технічна допомога по райнам
Доменне ім’я сайта
Фонд стимулювання (дипломні програми, призи,
грамоти, сувеніри)
Різні не прогнозовані витрати
Всього

- 1300 грн
- 1300 грн
- 1000 грн
- 400 грн
- 1000 грн
- 2000 грн
- 4000 грн
- 160 грн
- 3000 грн
- 3000 грн
17160 грн

По прогнозам надходжень внесків, в разі використання внесків в розмірі 50 грн, при наявній
кількості членів Спілки та разом з залишком на банківському рахунку, цей план витрат на 2017 рік є
реальним в плані виконання.
В зв’язку з тим, що ГС ЧОР є колективним учасником ГС ВРЛ, необхідно передбачити
кошти для перерахування на рахунок ГС ВРЛ в якості внесків. Розмір внесків на 2017 рік в
ГС ВРЛ від фізичних і колективних членів Спілки складає 50 гривень з особи.
На сьогоднішній день 212 членів нашої Спілки є в реєстрі ГС ВРЛ. Прогнозовані витрати на
внески складають 10300 грн.

2.5.2

Для компенсування цих витрат потрібно, щоб річні внески членів ГС ЧОР були на мінімальному рівні
100 грн. Максимальний розмір внесків не встановлюється.
Під час обговорень, в яких прийняли участь багато учасників, пропонувались різні думки по розміру
внесків, та їх розподілу. Але, в результаті, для голосування був сформований розмір річного внеску
по принципу «від 100 грн».
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
2.6. Головуючий Братун В.І запропонував обговорення та прийняття рішення по кандидатурам
радіоаматорів області, що рекомендуються до складу кваліфікаційної комісії при УДЦР, та про
відмову Логвиненка Б, Андрусова Я від участі в її роботі та про те, що деякі райони не мають своїх
представників..
В обговоренні прийняли участь Добровольський Г., Кононенко П., Жук В., Якубовський В.,
Нетрєбін О., Братун В., та інші
Є пропозиція: Надати право Раді клубу скласти узгоджений перелік кандидатур та надати його в
Черкаську філію
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
2.7.Обговорення та прийняття рішення по організації QSL-обміну в Черкаській області - місце
розташування QSL-бюро та відповідальний, режим роботи, регіональні представники, покриття
грошових витрат, сортування карток, способи відправлення та інше.
Доповідачі: Голова Ради ГС ЧОР, Голова засідання на конференції, Секретар Ради
Прийнято до уваги, що вхідна пошта для радіоаматорів області надходить вільно та безкоштовно від
QSL-бюро ГС ВРЛ, але, пошта через бюро ЛРУ блокується у відповідності з березневим рішенням
Ради ЛРУ. Вихідна пошта для членів ГС ЧОР також безкоштовна на всьому шляху доставки,
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включаючи за рубіж. Вихідна пошта попередньо концентрується та сортується в QSL-бюро ГС ЧОР,
яке бере на себе всі витрати.
Учасники конференції вирішили прийняти до уваги надану інформацію.
2.8. Обговорення та прийняття рішення про надання Голові ГС ЧОР право представляти громадську
спілку у правовідносинах з державою та іншими юридичними та фізичними особами і вчиняти дії від
імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження, підписувати фінансові документи та
інші дії, що не суперечать Статуту Спілки та відповідають вимогам діючого законодавства..
Доповідач: Голова засідання на конференції.
Виступи та пропозиції учасників конференції надати таке право Голові спілки
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
2.9.Обговорення та прийняття рішення про норми представництва та делегування представників ГС
ЧОР для участі у роботі конференцій, зібраннях та інших заходах міжобласного та всеукраїнського
рівня. Надання Раді ГС ЧОР права визначати кількісний склад делегації виходячи із доцільності
участі та порядку денного заходів.
Виступи та пропозиції учасників конференції надати таке право Раді Спілки
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – _141___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,
Рішення прийняте.
2.10. Виступ делегата конференції Морозова Є.М з інформацією про започатковане ним підведення
рейтингу спортивних досягнень радіоаматорів Черкаської області. Інформація про критерії
підведення підсумків є на сайті клубу. Там же розміщується поточна інформація про досягнення.
Прохання до всіх аматорів приймати участь в цьому заході та надсилати Морозову Є.М. інформацію
про одержані ними дипломи та спортивні досягнення для внесення їх в загальний перелік.
При обговоренні делегат конференції Вовченко Л. запропонував відмітити успіхи Гавази Віктора
(UR3CFC) в роботі цифровими видами зв’язку .
2.11. З привітальним словом виступив представник УДЦР Кириченко О.І. В своєму виступі
Кириченко О.І. надав інформацію про стан продовження дозволів радіоаматорам на наступний
період, про роботу КТК при УДЦР та відповів на запитання присутніх
2.12. Заключне слово Голови ГС ЧОР, Голови засідання на конференції.
2.13. Закриття засідання.

19.11.2016р.
Головуючий
на конференції

______________________
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В.І.Братун

