Додаток
до Протоколу Ради ГС ЧОР
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
звітної конференції
Громадської Спілки «Черкаський обласний радіоклуб»
м. Черкаси

17 листопада 2018 року

1. Вступна частина:
1.1. Привітальна промова Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В. (UR5CN) з нагоди проведення конференції
1.2. Інформація про склад мандатної комісії.
Доповідач: Секретар Ради Спілки Якубовський В.Я.
1.3. Доповідь Голови мандатної комісії про реєстрацію членів ГС ЧОР, що прибули та реєстрацію тих,
що делегували свої права для участі в конференції. Розгляд наданих документів та пропозиції що до
усунення можливих порушень та допуск окремих членів Спілки в якості делегатів до роботи в
Конференції.
Складання протоколу про наявність необхідного кворуму з правомочності прийняття рішень
Конференцією та виявлені недоліки або порушення.
Доповідач: Голова мандатної комісії.
1.4. Прийняття рішення про усунення недоліків чи допуск окремих членів ГС ЧОР
в якості делегатів до роботи в Конференції. Прийняття рішення щодо наявності кворуму та
затвердження Протоколу мандатної комісії.
1.5. Обрання головуючого та секретаря на засіданні.
Доповідач: Секретар Ради Якубовський В.Я..
1.6. Обрання лічильної комісії.
Доповідач: Голова засідання на конференції.
1.7. Обговорення та затвердження порядку денного та регламенту конференції.
Доповідачі: Голова засідання на конференції, секретар.
2. Основна частина
2.1. Доповідь Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В. про події за звітний період в житті радіоаматорів
Громадської Спілки та виконання Бюджету ГС ЧОР на 2017-2018 р, організаційні питання
2.1.1. Співдоповідь члена Ради Кононенка П.О про співпрацю з УДЦР та інше
2.1.2. Співдоповідь Братуна В.І. про круглі столи
2.1.3. Співдоповідь Любчича Ф.І. та Нікольського М.В. про дипломні програми
2.1.4. Співдоповідь Секретаря Ради Якубовського В. про сплату членських внесків за 2017-18 рр
та про результати проведення змагань «Кубок Черкащини-2018»
2.1.5. Доповідь голови ревізійної комісії.
2.2. Обговорення доповідей та прийняття рішення про оцінку діяльності Ради Спілки за звітний
період від Виборчої конференції, що проводилась 18 листопада 2017р. до цього часу.
Виступи учасників конференції та прийняття рішень по обговорюваних питаннях.
2.3. Доповідь Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В про прогнозовані грошові витрати 2018-2019 роки на
статутну діяльність Громадської Спілки. Обговорення та прийняття рішення по бюджету Спілки на
наступний рік. Розмір членських внесків ГС ЧОР. Надання пропозицій до Плану робіт ГС ВРЛ на
2019 рік з можливістю повного або часткового фінансування з Бюджету ГС ВРЛ.
1

Доповідачі: Голова Ради ГС ЧОР, Голова засідання на конференції.
Виступи та пропозиції учасників конференції
2.5.Обговорення та прийняття рішень по кандидатурам до Ревізійної комісії ГС ЧОР на 2018-2019рр.
Доповідач: Голова засідання на конференції
Виступи та пропозиції учасників конференції
2.6.Обговорення та прийняття рішення по кандидатурам радіоаматорів області, що рекомендуються
до складу кваліфікаційної комісії при УДЦР.
Доповідач: Голова засідання на конференції
Виступи та пропозиції учасників конференції
2.7..Обговорення Порядку денного Звітно-виборчої конференції ГС ВРЛ 05.12.2018 р в м.Києві та
прийняття рішення про делегування представників ГС ЧОР для участі у її роботі.
Доповідач: Голова Ради ГС ЧОР
Виступи та пропозиції учасників конференції
2.8. Нагородження призерів та видача липломів.

2.9. Оголошення, заяви, зауваження та пропозиції учасників конференції. Виступ гостей конференції
2.10. Заключне слово Голови ГС ЧОР, Голови засідання на конференції.
. Закриття засідання.

17.11.2018р.
Головуючий
на конференції

______________________
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