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Позачергові звітно-виборні Загальні збори Вінницького обласного відділення ГО «Ліга
радіоаматорів України» скликані Радою ВОВ ЛРУ. Засідання Ради ВОВ ЛРУ відбулося 17
жовтня 2017р. , про що складено протокол № 7.
Потреба в скликанні Радою ВОВ ЛРУ позачергових Загальних зборів виникла у зв’язку з
прийняттям 24 вересня 2017р. Конференцією ГО ЛРУ нової редакції Статуту ЛРУ, що
призвело до зміни структури керівних органів організації. Через зміни що відбулися
виникла необхідність проведення виборів кандидатури керівника ВОВ ЛРУ та члена Ради
ЛРУ від ВОВ ЛРУ, а також вирішення інших поточних питань.
Всі члени ГО ЛРУ, що перебувають на обліку у Вінницькому обласному відділенні, були
належним чином повідомлені про дату, час, місце проведення та порядок денний
позачергових Загальних зборів ВОВ ЛРУ відповідними повідомленнями на електронні
адреси та публікацією на сайті ВОВ ЛРУ http://vovlru.cc.ua.
Присутні 29 (двадцять дев’ять) із 41 (сорока одного) членів відокремленого підрозділу
Громадської організації Ліга Радіоаматорів України.
Загальні збори правомочні відповідно до ст.13 Закону України «Про громадські
об’єднання» та п. 5.5. Статуту Громадської організації Ліга радіоаматорів України в чинній
редакції.
Головуючий Зборів – Моховіков А.Б. (UT5NM)
Секретар Зборів – Іванов С.Л. (UT9NA)
Порядок денний Зборів:
1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів Вінницького обласного відділення
Громадської організації «Ліга радіоаматорів України».
Доповідач Іванов С.Л. (UT9NA)
2. Звіт про роботу Конференції ГО ЛРУ 24.09.2017р.
Доповідач Моховіков А.Б. (UT5NM)
3. Роз’яснення та обговорення положень нової редакції Статуту ГО ЛРУ.
Доповідачі: Іванов С.Л. (UT9NA), Моховіков А.Б. (UT5NM)
4. Вибори кандидатур керівника ВОВ ЛРУ.
Доповідач Іванов С.Л. (UT9NA)
5. Вибори члена Ради ГО ЛРУ від Вінницького обласного відділення.
Доповідач: Моховіков А.Б. (UT5NM)
6. Вибори членів Ради Вінницького обласного відділення.
Доповідач Моховіков А.Б. (UT5NM)
7. Затвердження рiшення Ради про припинення членства UT5NC.
Доповідач: Моховіков А.Б. (UT5NM)
8. Різне.
Доповідачі присутні у залі радіоаматори.
Тимчасово виконуючий обов’язки керівника ВОВ ЛРУ Моховіков А.Б. (UT5NM) звернувся
до присутніх із запитанням щодо пропозицій або заперечень до запропонованого
наступного складу президії Зборів: головуючий Моховіков А.Б. (UT5NM), секретар Іванов
С.Л. (UT9NA). Констатував, що інших пропозицій та жодних заперечень до

запропонованого складу президії у присутніх немає. Оголосив про відкриття Загальних
зборів та зачитав вітальні адреси.
1. По першому питанню Слухали: Іванова С.Л. (UT9NA). Він оголосив та запропонував
затвердити порядок денний Загальних зборів. Повідомив про правові підстави проведення
цього заходу, а саме: Загальні збори відокремленого підрозділу ЛРУ проводяться у
відповідності зі ст.13 Закону України «Про громадські об’єднання» та п. 5.5. Статуту ЛРУ у
чинній редакції.
Голосували

«ТАК» - 29 голосів
«НІ» - немає

«Утримались» - немає
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити порядок денний Загальних зборів Вінницького обласного
відділення ЛРУ.
2. По другому питанню Слухали: Моховікова А.Б. (UT5NM), він повідомив, що 24
вересня у м.Київ, в приміщенні ЦК ТСОУ відбулася позачергова Конференція ГО ЛРУ.
В її роботі взяв участь 41 делегат, з них 13 по довіреності. Загальні збори нашого
обласного відділення обрали делегатом Моховікова А.Б. (UT5NM).
Було затверджено порядок денний.
- Вибори Голови та секретаря позачергової Конференції.
- Вибори мандатної комісії.
- Вибори лічильної комісії.
- Вступне слово президента ЛРУ.
- Обговорення та Прийняття нової редакції Статуту ЛРУ.
- Обговорення та Прийняття Положення «Про Раду ЛРУ».
- Про відокремленні підрозділи ГО ЛРУ.
- Різне.
Найважливіші для нас рішення, що були затверджені:
- Затвердили нову редакцію Статуту з урахуванням обговорення і зауважень в залі.
- Затвердили з урахуванням обговорення в залі «Положення про Раду ЛРУ».
- Прийняли рішення провести в 45-ти денний термін позачергові конференції в областях
на яких обрати членів Ради ЛРУ для організації роботи Ради ЛРУ.
- Ліквідували, як такі що не відповідають чинному законодавству і фактично недіючі
декілька відокремлених підрозділів. Наприклад, в м.Павлоград, м.Красноармійськ,
м.Дружківка і подібні.
- Прийняли рішення, за згодою з делегатами від цих обласних відділень, провести
перереєстрацію Полтавського, Запорізького та Донецького обласних відділень без
отримання статусу юридичних осіб.
- Прийняли рішення перереєструвати відповідно до чинного законодавства Чернігівське та
Одеське обласні відділення.
- Підтвердили розмір внеску на поточних рік в розмірі 100 гривень та попередньо
затвердили розмір внеску на наступний рік у розмірі 120 гривень.
- Позбавили звання «Почесний член ЛРУ» Зельдіна І.Л. (UR5LCV) та Латишенко В.Ф.
(UY5ZZ), діяльність яких направлена проти діяльності ГО ЛРУ як в Україні, так і за її
межами.
Вирішили: Прийняти до відома доповідь Моховікова А.Б. (UT5NM).
3. По третьому питанню Слухали: Іванова С.Л. (UT9NA), доповнював Моховіков А.Б.
(UT5NM).

Доповідачі довели до відома присутніх принципово нові положення нової редакції Статуту
ГО ЛРУ.
Структура керівних органів організації.
1. Конференція:
- Конференція (Загальні збори) членів ЛРУ є вищим керівним органом ЛРУ, яка
вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності та скасовувати рішення
інших органів управління.
- Конференція ЛРУ проводиться представницьким способом за участю
представників членів ЛРУ - делегатів за довіреністю від відокремлених підрозділів
ЛРУ. Кожний член ЛРУ має один голос. Поняття «делегат за посадою» більше не
існує. Поняття «норма представництва» повністю змінило свою сутність.
2. Рада ЛРУ:
- У період між Конференціями представницьким керівним органом управління ЛРУ є
Рада ЛРУ.
- Норма представництва членів Ради ЛРУ від одного відокремленого підрозділу ЛРУ
одна особа.
- До Ради ЛРУ входять обрані на загальних зборах відокремлених підрозділів ЛРУ
члени Ради ЛРУ.
- Член Ради ЛРУ не може бути одночасно членом Виконавчого комітету, керівником
відокремленого підрозділу чи Президентом ЛРУ.
3. Виконком ЛРУ:
- Виконавчий комітет ЛРУ є постійно діючим колегіальним керівним виконавчим
органом управління, в його структуру входять Штаб-квартира та комітети за
напрямками.
- До особового складу Виконавчого комітету ЛРУ за посадами входять: Президент, 1й Віце-Президент - керівник Штаб-квартири, Віце-президенти, керівники
відокремлених підрозділів ЛРУ. Очолює Виконавчий комітет Президент ЛРУ.
4. Президент є вищою посадовою особою ЛРУ, який підзвітний Конференції та
уповноважений представляти ЛРУ у відносинах з державою, юридичними і
фізичними особами, вчиняти дії від імені ЛРУ без додаткових консультацій і
уповноважень, діє без довіреності та здійснює оперативне управління справами,
майном та коштами ЛРУ.
5. Керівник відокремленого підрозділу ЛРУ:
- Є членом ЛРУ та діє на підставі виданої Президентом ЛРУ довіреності.
- Президент ЛРУ призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів ЛРУ з
урахуванням рекомендацій членів ЛРУ даного відокремленого підрозділу
У ході обговорення доповідачі відповідали на питання присутніх у залі та детально
пояснювали окремі положення нової редакції Статуту.
Вирішили: Прийняти до відома доповідь Іванова С.Л. (UT9NA) та Моховікова А.Б.
(UT5NM).
4. По четвертому питанню Слухали: Харитончука В.І. (UT4NW), Моховікова А.Б.
(UT5NM), доповнював Іванов С.Л. (UT9NA).
Харитончук В.І. (UT4NW) надав пояснення по суті зроблених заяв, пояснив
присутнім свою позицію, повідомив що 24 жовтня 2017р. звернувся до Президента ЛРУ з
заявою про складення з себе повноважень керівника обласного відділення ЛРУ.
Моховіков А.Б. (UT5NM) запропонував подякувати В.І.Харитончуку (UT4NW) за
активну громадянську позицію, за суттєвий вклад в збереження обласної організації у
період спроби рейдерського захоплення 2015-го року, за сумлінну працю.
Ніхто не в змозі поставити під сумнів доробок Віктора Івановича на посаді керівника
обласного відділення Ліги на Вінниччині. Завдяки своїм неординарним організаторським
здібностям та природній інтелігентності він завжди був незаперечним духовним лідером
та моральним авторитетом для пересічних аматорів нашого Подільського краю.

Доповідач запропонував за значний внесок у розвиток радіоаматорського руху на
Вінниччині нагородити Харитончука Віктора Івановича (UT4NW) почесним званням
«Почесний член Вінницького обласного відділення Ліги радіоаматорів України».
Голосували

«ТАК» - 29 голосів
«НІ» - немає

«Утримались» - немає
Рішення прийнято.
Вирішили: За значний внесок у розвиток радіоаматорського руху на Вінниччині
нагородити Харитончука Віктора Івановича (UT4NW) почесним званням «Почесний член
Вінницького обласного відділення Ліги радіоаматорів України».
Іванов С.Л. (UT9NA) нагадав, що з кінця серпня поточного року, у відповідності з
наказом Президента ЛРУ, тимчасово виконуючим обов’язки керівника обласного
відділення є Моховіков А.Б.(UT5NM).
Враховуючи наведені обставини, запропонував присутнім висунути кандидатури на
заміщення посади керівника обласного відділення та провести рейтингове голосування.
Кандидат, який набере найбільшу кількість голосів буде запропонований Президенту ЛРУ
для призначення керівником Вінницького обласного відділення.
Присутні висунули Моховікова А.Б. (UT5NM). Інших кандидатур не висувалося.
Голосували

«ТАК» - 28 голосів
«НІ» - немає

«Утримались» - 1 голос
Рішення прийнято.
Вирішили: Пропонувати Президенту ЛРУ призначити керівником Вінницького обласного
відділення ЛРУ Моховікова А.Б. (UT5NM) .
5. По п’ятому питанню Слухали: Моховікова А.Б. (UT5NM), який, повідомив, що для
початку роботи Ради ЛРУ, у відповідності із положеннями нещодавно ухваленої нової
редакції Статуту організації, виникла потреба обрати представника від Вінниччини – члена
Ради ЛРУ від обласного відділення.
Враховуючи наведені обставини, запропонував присутнім висунути кандидатури у
члени Ради ЛРУ від обласного відділення та провести рейтингове голосування. Кандидат,
який набере найбільшу кількість голосів набуде повноважень члена Ради ЛРУ.
Присутні висунули Іванова С.Л. (UT9NA). Інших кандидатур не висувалося.
Голосували

«ТАК» - 28 голосів
«НІ» - немає

«Утримались» - 1 голос
Рішення прийнято.
Вирішили: Делегувати повноваження члена Ради ЛРУ від Вінницького обласного
відділення Іванову С.Л. (UT9NA)
6. По щостому питанню Слухали: Моховікова А.Б. (UT5NM), який, повідомив, що у
зв’язку з заявою В.І.Харитончука (UT4NW) про складання з себе повноважень Голови ВОВ
ЛРУ та Ю.П.Стрєлкова-Серги (UT5NC) про припинення членства у організації маємо
нагальну потребу переглянути та оновити склад Ради нашого обласного відділення.
Запропонував наступний склад Ради ВОВ ЛРУ:

Моховіков Андрій Борисович (UT5NM)
Колодяжний Василь Васильович (ARDF)
Іванов Сергій Леонідович (UT9NA)
Машевський Віктор Антонович (UT8NN)
Літвак Лев Соломонович (UT4NY)
Марценюк В’ячеслав Григорович (UT8NT)
Голосували

«ТАК» - 29 голосів
«НІ» - немає

«Утримались» - немає
Рішення прийнято.
7. По сьомому питанню Слухали: Моховікова А.Б. (UT5NM), який, повідомив, що Радою
ВОВ ЛРУ прийнято рішення у відповідності із пп. 4.4 та 4.7 Статуту ЛРУ у чинній редакції,
задовольнити заяву громадянина Стрєлкова-Серги Юрка Петріва (UT5NC) та припинити
його членство у ЛРУ. Засідання відбулося 27 жовтня 2017р., про що складено протокол №
7. Статут у чинній редакції вимагає затвердження такого рішення Ради відповідним
рішенням Загальних зборів.
Питання ставиться на голосування.
Голосували

«ТАК» - 29 голосів
«НІ» - немає

«Утримались» - немає
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити рішення Ради ВОВ ЛРУ по заяві громадянина Стрєлкова-Серги
Юрка Петріва (UT5NC) та припинити його членство у ЛРУ.
8. По восьмому питанню Слухали: Удода В.А. (UT7NW).
Він звернувся до Загальних зборів із заявою про поновлення членства у ЛРУ.
Головуючий Моховіков А.Б. (UT5NM) поставив питання на голосування та
запропонував задовольнити отриману заяву.
Голосували

«ТАК» - 29 голосів
«НІ» - немає

«Утримались» - немає
Рішення прийнято.
Вирішили: Задовольнити заяву громадянина Удода Віталія Анатолійовича (UT7NW) та
прийняти його у члени ЛРУ.

Порядок денний Загальних зборів вичерпано. Головуючий оголосив закритими
позачергові Загальні збори ВОВ ЛРУ.

Головуючий Зборів:

Моховіков А.Б. (UT5NM)

Секретар Зборів:

Іванов С.Л. (UT9NA)

