ПРОТОКОЛ № 03-2016
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ
19 лютого 2016 р.
Початок роботи - 17:00
Присутні
Родіон ЛУКА Голова Президії,
Сергій ПОЛІЩУК член Президії,
Олександр ЗАЙЦЕВ
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Євген МОЙСЕЄНКО
Олексій КОВАЛЬОВ
Мартін НАНН

Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ, брав участь
у засіданні в інтерактивному спілкуванні
член Президії, Секретар ВФУ
член Президії
член Президії
член Президії, брав участь у засіданні в
інтерактивному спілкуванні
член Президії, брав участь у засіданні в
інтерактивному спілкуванні

Президія розпочала роботу у складі 7-ти членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму
дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного, Після обговорення ухвалено
наступний Порядок Денний.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ
Доповідач: Сергій Піонтковський
2.
ПРО СТАН СПРАВ В ОДЕСЬКІЙ ОФВС
Доповідач: – Родіон Лука
3
ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВФУ
Доповідач: Євген МОЙСЕЄНКО
4
РІЗНЕ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЗА ОПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ПРАВИЛ
ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ.

Слухали Питання Перше Порядку Денного
ПРО СТАН СПРАВ В ОДЕСЬКІЙ ОФВС
Доповідач – Родіон Лука
Присутніх проінформовано про стан справ в Одеській ОФВС, діяльність якої на сьогодні призупинена з
огляду на відсутність належним чином обраних керівних осіб. На разі частина членів ВФУ в Одеській ОВФС
пропонує створення нової ОФВС, а попереднє керівництво проводитиме перевиборчу конференцію 27
лютого 2016 р. Після обговорення запропоновано створити робочу групу і доручити їй детально вивчити
поточний стан справ та надати рекомендації для подальший дій Президії та Ради ВФУ щодо Одеської
ОФВС. Ухвалено одноголосно
Ухвалили:
1. Створити Робочу групу для вивчення стану справ в Одеській ОФВС у складі
Сергій Поліщук
(Київ)
–
голова
Сергій Щербаков
(Київ)
–
заступник голови
Павло Романенко
(Київ)
–
секретар Комітету
2. Доручити створеній Робочій Групі вивчити питання та розробити рекомендації щодо
подальший дій.
Слухали Питання Друге Порядку Денного
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ
Доповідач: Сергій Піонтковський
На виконання попередніх ухвал Президії виконано порівняльний аналіз двох, до певної міри,
альтернативних, устроїв об’єднань громадян – громадська організація і громадська спілка. Зазначено, що з
огляду на цілі та завдання ВФУ, як об’єднання громадян спортивно-фізкультурного спрямування, кожний з
зазначених типів має як недоліки так і переваги. Для остаточного опрацювання проекту нової редакції
Статуту ВФУ необхідно визначитися, в який тип організації реорганізовуватиметься ВФУ. Зазначено, що у
чинному Законі України «Про фізичну культуру і спорт» об'єднання громадян, яке створюється з метою
задоволення потреб його членів у сфері фізичної культури і спорту – це саме громадська організація
фізкультурно-спортивної спрямованості. Саме про такий устрій ВФУ також йдеться і у чинному Статуті.
Після обговорення визначено, що огляду на зазначене вище, більш прийнятним є устрій ВФУ як громадської
організації. Запропоновано надати проект нової редакції Статуту ВФУ фірмі "Baker & McKenzie" для
остаточного опрацювання як Статуту саме громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості і
подальшого оприлюднення серед ОФВС ВФУ для обговорення та підготовки до затвердження відповідно до
чинної процедури. Ухвалено одноголосно
Ухвалили:
1. Надати проект нової редакції Статуту ВФУ фірмі "Baker & McKenzie" для остаточного
опрацювання як Статуту саме громадської організації фізкультурно-спортивної
спрямованості
2. Після опрацювання отриманий проект Статуту оприлюднити для громадського
обговорення.
3. За результатами обговорення прийняти ухвалу щодо затвердження нової редакції Статуту
Слухали Питання Третє Порядку Денного
ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВФУ
Доповідач: Євген МОЙСЕЄНКО
Обговорено питання про запровадження в ВФУ інтерактивної реєстрації та сплати членських внесків через
інтернет (еквайрінг). Зазначено важливість такої реєстрації для точного обліку членів ВФУ, що є необхідним
для планування і проведення різних заходів та потреб. Розглянуто можливі варіанти введення такої системи
платежів та розподіл внесених коштів між ВФУ та територіальними осередками. В обговоренні
запропоновано прискорити процес запровадження еквайрінгу та підготувати всі необхідні для цього
документи. Ухвалено одноголосно
Ухвалили:
1. Доручити Є.Мойсеєнку найближчим часом обговорити з Виконавчим директором та
бухгалтером ВФУ питання запровадження еквайрінгу.
2. Підготувати всі необхідні документи для укладання договору з банком.
3. Розглянути на наступному засіданні поточний стан справ з еквайрінгом.
Слухали Питання Четверте Порядку Денного
РІЗНЕ
ПРО
ВИНАГОРОДУ
ЗА
ОПРАЦЮВАННЯ
МЕТОДИЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ
ЩОДО
ПРАВИЛ
ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ
Доповідач: Олександр ЗАЙЦЕВ
Після обговорення запропоновано Виконавчому директору віднайти можливість сплатити за наявності
коштів. Ухвалено одноголосно
Ухвалили:
1 Виконавчому директору віднайти можливість за наявності коштів сплатити С.А. Машовцю
за опрацювання методичних матеріалів.

На цьому Порядк Денний Президії ВФУ вичерпаний. Наступне засідання Президії призначити на 19 або на
20 березня 2016. Остаточну дату визначити пізніше.

Олександр Зайцев
Секретар ВФУ

