
 
ПРОТОКОЛ 

звітної  конференції  
Громадської Спілки «Черкаський обласний радіоклуб» 

 
м. Черкаси                                                                                   17 листопада 2018 року 

    
Всього  делегатів:                ____92______  
Прибуло на конференцію:  _____33______  
Отримали мандати:             ____92______  
В тому числі по дорученнях: ___58______ 
 
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  

 
1.2. 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)  92 
(дев’яносто два) члени  ГС ЧОР.  Всього на дату проведення конференції членами Спілки є 141 
радіоаматор (списочний склад).  
Статутом ГС ЧОР передбачено, що конференція є правомочною, якщо в її роботі приймає участь не 
менше половини членів Спілки. Тобто, більше ніж 72 осіби. 
Таким чином,  в роботі конференції приймає участь безпосередньо та опосередковано 92 члени 
Спілки, що становить)    65  % від списочного складу ГС ЧОР.  Виходячи з цього, є наявний кворум, 
що дозволяє проводити конференцію.  
УХВАЛИЛИ:  Прийняти до відома інформацію та затвердити Протокол Мандатної комісії, щодо 
наявного кворуму та правомочності приймати рішення на цій Конференції. 
  

1.3. СЛУХАЛИ:  Обрання головуючого та секретаря на засіданні. 
  Голова Ради клубу запрпонував для ведення конференції ГС ЧОР,  підтримки регламенту та 
порядку, фіксації виступів обрати Головуючого та Секретаря конференції. 
Надано пропозиції обрати:  Головуючим на конференції - Братуна Василя Івановича. 
Секретарем на конференції – Жмурко Володимира Павловича. 
Є пропозиція проголосувати списком. 
 ГОЛОСУВАЛИ:          “ЗА” – _92___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,  
Рішення прийняте. 

 
1.4. 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: Бровко О.Д.. та Нікольський М.В.      
Є пропозиція проголосувати списком. 
ГОЛОСУВАЛИ:   “ЗА” – _92__, “ПРОТИ” – _0____, “УТРИМАЛИСЬ” – __0___,  
Рішення прийняте. 
 
1.5. СЛУХАЛИ:  Обговорення та затвердження порядку денного та регламенту конференції. 
          Доповідач: Голова засідання на конференції.  
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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” – _92__, “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  13.00 години. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:    “ЗА” – _92___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,  
Рішення прийняте. 
 
 

2. Основна частина 
2.1. Доповідь Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В. про події за звітний період в житті радіоаматорів 
Громадської Спілки, сплату внесків 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 Нікольського М.В. про виконанню дипломної програми «Піддубний»,    
(відмічено дуже активну роботу р/ст. UR4CXI) 
2.1.4. Голова ревізійної комісії Бровко О.Д.. зачитав Протокол засідання та Акт ревізійної комісії 
про фінансово-господарчу діяльність та фінансовий стан ГС ЧОР в 2017-2018 роках.  

Під час перевірки всі приходно-витратні та обгрунтовучі документи комісії були надані. Всі 
обов’язкові платежі до бюджету країни, включаючи налогові, проводились своєчасно. Зауважень до  
фінансової діяльності Спілки нема.   
 
Головуючий Братун В.І. поставив на голосування питання про затвердження Акту Ревізійної 
комісії. Пропозиція:   Затвердити Акт та прийняти до відома 
 
ГОЛОСУВАЛИ:    “ЗА” – _92___, “ПРОТИ” – _0__, “УТРИМАЛИСЬ” – _0__,  
Рішення прийняте. 

 
2.1.5.. 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” – _92_, “ПРОТИ” – _0_, “УТРИМАЛИСЬ” – _0_  
Рішення прийняте. 

 
2.2. Виступ Стеця В.М. (UR3CD) з інформацією про співпрацю з ГС ВРЛ, про події в 
радіоаматорському житті в 2018 році та інше… 
 
 
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 
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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.   
Запропоновано включити до Плану ГС ЧОР витрати на організацію роботи радіостанції та участь в 
Мото-Фесті на території Черкащини в 2019 році  
            Виступи та пропозиції учасників конференції 

 
2.4.  Розмір членського внеску ГС ЧОР та ГС ВРЛ на 2019 рік 
                   Доповідачі: Голова Ради ГС ЧОР,  Голова засідання на конференції.    
Після проведених розрахунків по виконанню прийнятого бюджета Спілки та вважаючи на 
відрахування членських внесків в ГС ВРЛ, затримку та несплату внесків членами ГС ЧОР, було 
запропоновано членський внесок на 2019 рік залишити в розмірі 150 грн. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” –_92__  , “ПРОТИ” –0  , “УТРИМАЛИСЬ” – 0    
Рішення прийняте: Затвердити членський внесок на 2019 рік в розмірі 150 грн. 
 

  2.5. Пропозиція Голови Ради ГС ЧОР Жука В.В  щодо створення Кваліфікаційно-Технічної Комісії 
УДЦР при Громадській Спілці «Черкаський обласний радіоклуб».  
Створення такої КТК має на меті поліпшення умов та організацію праці з радіоаматорами області, 
координацію дій регіональних представників КТК, організацію робіт по підготовці та здачі 
екзаменаційних нормативів тощо… 
Після обговорення вирішили запропонувати Черкаській філії УДЦР створити КТК при ГС ЧОР, 
включивши до неї таких досвідчених та авторитетних радіоаматорів як: 
 
Жмурко Володимир Павлович            -          Смілянський р-н 
Нетрєбін Олександр Володимирович -          Городищенський р-н 
Сторчак Микола Петрович                   -          Шполянський та Лисянський р-ни 
Нікольський Микола Васильович        -          Чорнобаївський р-н  
Морозов Євген Михайлович                -          Канівський р-н 
Бровко Олександр Дмитрович              -         Черкаський р-н. 
Жук Валерій Володимирович               -          м.Черкаси та Чигиринський р-ни 
Кравченко Олександр Миколайович    -         Золотоніський р-н 
Братун Василь Іванович                        -         Звенигородський та Катеринопільський р-ни 
 
Доручити Раді клубу активно співпрацювати з новоствореною КТК для вирішення всіх нагальних 
питань з організації її роботи. Долучати до роботи КТК інших досвідчених радіоаматорів в районах , 
де проживає порівняно невелика кількість радіоаматорів. 

ВИРІШИЛИ: Доручити Раді клубу звернутися до Черкаської Філіїї УДЦР з відповідним листом 
про створення КТК з представників Спілки при ГС ЧОР. 

 
2.6..Обговорення Порядку денного Звітно-виборчої конференції ГС ВРЛ 08.12.2018 р в м.Києві та 
прийняття рішення про делегування представників ГС ЧОР для участі у її роботі.   
             Доповідач: Голова Ради ГС ЧОР 
Після обговорення ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити Порядок денний Конференції ГС ВРЛ, що проходитиме 08.12.2018 р. в м.Києві 
2. Погодитись з запропонованими змінами в Статуті ГС ВРЛ. 
3. Рекомендувати новому складу керівництва ГС ВРЛ прикласти максимум зусиль для 

налагодження комунікації з керівництвом ЛРУ та більш толерантно відноситись до дій та 
пропозицій членів ГС ВРЛ. 

4. Направити для участі в роботі конференції ГС ВРЛ : 
   Жука Валерія Володимировича   - члена Ревізійної комісії ГС ВРЛ 
   Якубовського Валерія Яновича  - члена Координаційної Ради ГС ВРЛ (представника від ГС    
                                                              ЧОР) 
    Кононенко Павла Олексійовича  -  спостереження за роботою конференції від ГС ЧОР 
    Сторчак Миколу Петровича         -  також. 
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2.7. Нагородження спортсменів-переможців змагань, вручення кубка та дипломів  

 
2.8. Оголошення, заяви, зауваження та пропозиції учасників конференції.  

 
2.9..  Заключне слово Голови ГС ЧОР, Голови засідання на конференції. 
 
2.10.  Закриття засідання.  

 
 

 
17.11.2018р.  

 
Головуючий 
на конференції                                                                   В.Братун 
 
 
Голова ГС ЧОР                                                                 В.Жук 
 
 
Секретар ГС ЧОР                                                              В.Якубовський 
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