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Через відеозв’язок        15 грудня 2020 року 

 

Витяг з 

ПРОТОКОЛУ №2 

засідання Виконкому Громадської спілки «Федерація каное України»   
 

Присутні: 
1. Президент Громадської спілки «Федерація каное України» – Чернишов С.О. 
2. Член Виконкому– Мостовенко О.В. 
3. Член Виконкому - Моргун В.П. 
4. Член Виконкому– Милян В.П. 
5. Член Виконкому– Балабан Б.П. 
6. Член Виконкому – Вінтоняк В.М. 
7. Член Виконкому – Чебан Ю.В. 

Запрошені  
Голова Ревізійної комісії – Слівінський І.Я. 
Провідний тренер збірної команди України – Мазуренко П.В. 

 

Вирішили:  Затвердити порядок денний засідання: 
1. Розглянути офіційні звернення членів ГС «ФКУ» про необхідність 

проведення Позачергової Конференції ГС «ФКУ»  та прийняти рішення 
відповідно до чинного Статуту Федерації, визначити місце і терміни 
проведення.  

2. Розглянути Акт перевірки Ревізійної комісії фінансово-господарської 
діяльності ГС «ФКУ від 23.10.2020р., надати можливість виступу членам 
Ревізійної комісії по суті справи. 

3. Затвердити проект Календаря спортивних змагань з урахуванням 
пропозицій від обласних Федерацій, провідних тренерів по видам 
веслування. 

4. Обговорити питання боротьби з вживанням спортсменами заборонених 
препаратів. 

5. Доручити головному тренеру збірної команди України Чебану Ю.В. 
терміново надати Виконкому проект Списків збірної команди України на 
2021 рік та Системи відбору до головних змагань 2021 з метою розміщення 
їх на офіційному сайті Федерації. 

6. Прийняти рішення про обов’язкове розміщення копії чинного Статуту всіх 
копій протоколів засідань Виконкомів, Конференцій починаючи з 2017 та 
подальші  роки на офіційному сайті Федерації. 

7. Різне. 

Голосували -  Одноголосно - За. 
Рішення прийнято. 

 

По першому питанню Порядку денного 

Вирішили: Скликати Позачергову Конференцію відповідно до письмових вимог 
Членів Федерації і Ревізійної комісії, що відповідає вимогам чинного Статуту ГС 
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«ФКУ» пункт 76, підпункти 76.2, 76.3 Стаття 14 «Позачергова Конференція» та 
призначити термін проведення заходу як найскоріше (орієнтовно на лютий 2021 
року) за умови можливості проведення заходу не порушуючи діючих в Україні 
протиепідеміологічних вимог, місце і час проведення визначити на наступному 
засіданні Виконкому. Всі пропозиції щодо Порядку денного Позачергової 
Конференції мають надходити на електронну адресу ФКУ, оброблятись 
Генеральним секретарем, обговорені  та затверджені Виконкомом безпосередньо, 
мінімум за 14 діб до початку Конференції 
Листи та відповідні Протоколи засідань керівних органів обласних Федерацій а 
саме - Федерації каное Тернопільщини, Київської обласної Федерації веслування 
на байдарках і каное, Федерації веслування на байдарках та каное Миколаївської 
області, Чернігівської обласної Федерація веслування на байдарках і каное, ГО 
Федерації каное Чернівецької області, лист Ревізійної комісії ГС «ФКУ» також 
листи Вінницької обласної Федерації веслування на байдарках і каное і Федерації 
каное Хмельницької  області додаються. 

Голосували -  Одноголосно - За. 
Рішення прийнято. 

 

По другому питанню Порядку денного 

 

Вирішили: Розглянути Акт перевірки Ревізійної комісії фінансово-господарської 
діяльності ГС «ФКУ від 23.10.2020р. на запланованій у лютому 2021 року 
Позачерговій Конференції. 

Голосували -  Одноголосно - За. 
Рішення прийнято. 

 

По третьому питанню Порядку денного 

Вирішили: Затвердити Проект Календаря спортивних змагань з веслування на 
байдарках і каное на 2021 рік, викласти Проект Календаря на офіційному сайті 
ФКУ. 

Голосували – Одноголосно - За. 
Рішення прийнято. 

 

По четвертому питанню Порядку денного 

Вирішили: Винести питання по кожному окремому випадку застосування 
заборонених препаратів спортсменами України на розгляд Виконкома, рішення 
викладати на офіційному сайті Федерації.  
          Голосували – Одноголосно - За. 

Рішення прийнято. 
 

По п’ятому питанню Порядку денного 

Вирішили: З метою обговорення та можливого внесення корективів  та доповнень 

розмістити на офіційному сайті Федерації проект Списку членів збірної команди 
України на 2021 рік. Всі пропозиції щодо Списку приймати виключно за 
офіційними листами-зверненнями від членів ГС «ФКУ» на офіційну електронну 
адресу Федерації. 

Голосували – Одноголосно - За. 
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Рішення прийнято. 
 

По шостому питанню Порядку денного 

Вирішили: розмістити на офіційному сайті ФКУ документи Федерації, а саме 
Статут, протоколи Конференцій, засідань Виконкомів, починаючи з 2017 року, а 
також розміщення таких документів у подальшому. 

Голосували – Одноголосно - За. 
Рішення прийнято. 

 

По сьмому питанню Порядку денного 

Вирішили: розмістити на офіційному сайті ФКУ нову Емблему ФКУ та  
альтернативні проекти емблем з метою розгляду всіма членами Федерації після 
того затвердити безпосередньо рішенням Конференції. 

Голосували – Одноголосно - За. 
Рішення прийнято. 

 

 

Голова                                                    С. О. Чернишов 

 


