
м. Южне         24.09.2021 рік 

ПРОТОКОЛ 

засідання Виконкому Громадської спілки «Федерація каное України» 

 

Присутні: 

1. Президент - Чернишов С.О.  

2. Перший Віце-Президент – Моргун В.П. 

3. Генеральний секретар – Мостовенко О.В. 

4. Віце-Президент - Милян В.П. 

5. Віце-Президент – Вінтоняк В.М. 

6. Віце-Президент – Баранов М.М. 

7. Головний тренер національної збірної команди України, член Виконкому – 

Чебан Ю.В. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення  звіту головного тренера збірної України і старших тренерів збірної 

України (за видами та по резерву). 

2. Визначення дати, місця проведення та порядку денного чергової Конференції ГС 

ФКУ. 

3. Різне. 

 

               По першому питанню порядку денного  

 

Слухали: Чернишова С.О. який запропонував взяти до відома обговорення звіту 

головного тренера збірної України і старших тренерів збірної України (за видами та 

по резерву). 

Вирішили: взяти до відома звіт головного тренера збірної України і старших 

тренерів збірної України (за видами та по резерву). 

 

Голосували одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

                  По другому питанню порядку денного 

 

Слухали: Чернишова С.О., який запропонував провести чергову Конференцію 

Федерації 30 жовтня 2021 року в місті Києві та викласти цю інформацію на 

офіційному сайті ФКУ. Адресу та час проведення Конференції повідомити членам 

Федерації після вирішення питання з власниками оренди приміщення для 

проведення Конференції. 

 

Вирішили: провести чергову Конференцію Федерації 30 жовтня 2021 року в місті 

Києві та викласти цю інформацію на офіційному сайті ФКУ. Адресу та час 

проведення Конференції повідомити членам Федерації після вирішення питання з 

власниками аренди приміщення для проведення Конференції. 

 

Голосували одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Миляна В.П., який запропонував кандидатури до складу   Мандатної 

комісії Конференції ГС ФКУ: 

- голова Мандатної комісії -– Вінтоняк В.М.  



- член Мандатної комісії  – Мостовенко О.В. 

- член Мандатної комісії  – Баранов М.М. 

 

Вирішили: затвердити Мандатну комісію Конференції ГС ФКУ в такому складі: 

- голова Мандатної комісії -– Вінтоняк В.М.  

- член Мандатної комісії  – Мостовенко О.В. 

- член Мандатної комісії  – Баранов М.М. 

 

Голосували одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Вінтоняка В.М., який запропонував Порядок денний чергової 

Конференції Громадської спілки «Федерація каное України» викласти у такій 

редакції: 

1. Звіт Мандатної комісії (організаційного комітету) щодо правомочності 

проведення Конференції. 

2. Обрання Голови і секретаря Конференції. 

3. Обрання лічильної комісії, затвердження Порядку денного та Регламенту 

проведення Конференції. 

4. Розгляд заяв та прийняття рішень щодо надання членства у Федерації. 

5. Заслуховування та затвердження звіту Президента Федерації. 

6. Заслуховування та затвердження звіту про роботу Виконкому Федерації за період 

від попередньої Конференції. 

7. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності Федерації та виконання рішень попередньої 

Конференції. 

8. Вибори Президента ГC ФКУ. 

9. Вибори Першого віце-президента, віце-президентів, генерального секретаря, 

ревізійної комісії (ревізора). 

10. Інше. 

 

Вирішили: запропонувати Конференції Порядок денний: 

1. Звіт Мандатної комісії (організаційного комітету) щодо правомочності 

проведення Конференції. 

2. Обрання Голови і секретаря Конференції. 

3. Обрання лічильної комісії, затвердження Порядку денного та Регламенту 

проведення Конференції. 

4. Розгляд заяв та прийняття рішень щодо надання членства у Федерації. 

5. Заслуховування та затвердження звіту Президента Федерації. 

6. Заслуховування та затвердження звіту про роботу Виконкому Федерації за період 

від попередньої Конференції. 

7. Заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати 

фінансово-господарської діяльності Федерації та виконання рішень попередньої 

Конференції. 

8. Вибори Президента ГC ФКУ. 

9. Вибори Першого віце-президента, віце-президентів, генерального секретаря, 

ревізійної комісії (ревізора). 

10. Інше. 

 

Вирішили:  



1. Підтримати пропозицію Вінтоняка В.М. та запропонувати Конференції порядок 

денний. Розмістити повідомлення про дату, місце, час та Порядок денний чергової 

конференції на офіційному сайті ФКУ https://ukraine-canoe.org/. 

2. Розмістити на офіційному сайті ФКУ https://ukraine-canoe.org/ та надіслати на 

електронні адреси членів ФКУ нагадування про необхідність сплати членських 

внесків до початку участі у роботі Чергової конференції ( Мостовенко О.В.). 

3.  Розмістити нагадування членам ФКУ і кандидатам в члени ФКУ про необхідність 

надання мандатній комісії для реєстрації делегатів - Протокол обласної федерації 

про делегування делегата для участі у Черговій конференції, копію чинного 

договору про співпрацю з між обласною федерацією і управлінням спорту 

відповідної облдержадміністрації, підтвердження сплати членських внесків до ФКУ 

і відсутність заборгованості з такої за попередні роки. 

 

Голосували одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

По третьому питанню порядку денного 

 

 Слухали:  Моргуна В.П., який надав на розгляд Виконкому за`яву Кравчука 

Миколи Юхимовича, ЗТУ, про надання йому фінансової допомоги на лікування.  

Слухали: Чернишова С.О., який запропонував виплатити часткову фінансову 

допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за рахунок власних коштів    ГО  "Одеська 

обласна Федерація веслування на байдарках та каное " 

 

Вирішили: підтримати пропозицію Чернишова С.О., який запропонував виплатити 

часткову фінансову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за рахунок власних коштів    

ГО  "Одеська обласна Федерація веслування на байдарках та каное " 

 

Голосували одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

  

 

Президент ГС ФКУ                                                    Чернишов С.О. 

    

https://ukraine-canoe.org/
https://ukraine-canoe.org/

