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ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.
Доповідач – Олександр Зайцев
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ, ПРИСУТНІСТЬ НА
ЗАСІДАННІ ІНШИХ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ ВФУ
Всі члени ради
ОБГОВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО ЛИСТА ДО ПРЕЗИДІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ.
Доповідач – Олександр Зайцев
ЗВІТ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2016 РІК ТА ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2017 РІК
Доповідач – Олександр Казнадей
ПРО ЗЕМЛЕВІДВІД ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ, ЗОКРЕМА - ВІТРИЛЬНИМ
Доповідач – Ганна Колєснікова
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦИЇ СТАТУТУ ВФУ ТА
ПОДАЛЬШИХ ДІЙ
Доповідач – Юлія Кирпа, юридична фірма AEQUO
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ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРЕЗИДІЇ ВФУ
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВФУ ТА ВКПСУ
ПРО СХВАЛЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ ООН №40
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Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ,
Секретар ВФУ
Київська ФВС
Дніпропетровська ОФВС
Донецька ОФВС
Запорізька ОФВС
Київська ОФВС
Кіровоградська ОФВС
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Полтавська ОФВС
Харківська ОФВС
Черкаська ОФВС

Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК, Командор ВКПСУ
Олександр ЗАЙЦЕВ
Юрій ДАЦЕНКО
Сергій ПОЛІЩУК, за дорученням заступника Голови ДнОФВС Валерія ГУСЕНКА
Ганна КОЛЕСНІКОВА, за дорученням Голови ДоОФВС Віктора КОЛЄСНІКОВА
Сергій ПОЛІЩУК, за дорученням Президента ЗОФВС Костянтина ПЕЧЕРИЦІ
Сергій ШУМІЛОВ, за дорученням Президента КОФВС Олександра БАЛАНЮКА
Іван ЮХИМЕНКО
Сергій ШУМІЛОВ, за дорученням Президента МОФВС Леоніда ШУМІЛОВА,
Віталій ВАСИЛЬЄВ
Юрій СУХОНОС
Іван ЮХИМЕНКО, за дорученням Голови ЧОФВС Миколи МЕЙТИ

Запрошені:
Богдан Лютий
Олександр Казнадей
Юлія Кисельова
Сергій Чорний
Юлія Кирпа

-

голова виконкому Київської ФВС
Виконуючий обов’язки Виконавчого директора
Голова Спортивного комітету
член Тимчасового комітету ВФУ з внесення змін до статуту ВФУ
юридична фірма AEQUO

Слухали Питання Перше Порядку денного
ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ
Доповідач – Олександр Зайцев
Перед початком роботи Секретар ВФУ поінформував присутніх про повноваження присутніх членів Ради та наявність
кворуму. У роботі Ради ВФУ 11 червня 2017 р. беруть участь Президент ВФУ, Віце-президент ВФУ, секретар ВФУ та
особи, які репрезентують десять Територіальних федерацій ВФУ – загалом тринадцять представників, що відповідає
вимогам чинного Статуту щодо наявності кворуму для винесення ухвал - засідання Ради вважається правомочним в разі
присутності на ньому не менш, ніж 2/3 членів Ради, тобто не менше одинадцяти членів Ради. Рішення Ради
приймається більшістю голосів (один член - один голос), а рішення про позбавлення членства у ВФУ – 3/4 голосів
присутніх на засіданні Ради членів. До роботи Ради ВФУ запрошено також Голів комітетів і комісій ВФУ та осіб за
списками, які наведено вище. Запропоновано розпочати роботу Ради. УХВАЛИЛИ одноголосно.
.УХВАЛИЛИ:
1.1
Розпочати роботу Ради
Слухали Питання Друге Порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ ТА ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАСІДАННІ
ІНШИХ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ ВФУ
Всі члени ради
Перед обговоренням Пропонованого порядку денного засідання Ради розглянуто питання про присутність на засіданні
Ради дійсних членів ВФУ, які не є членами Ради, але запрошені до участі у її роботі. В обговоренні брали участь
представники територіальних федерацій. Запрошеним особам надано право присутності і участі в обговоренні у разі
запиту до них. Після обговорення питань, які прийняті до розгляду запропоновано прийняти наведений вище Порядок
денний за основу і розпочати роботу за порядком денним.
Пропонована пропозиція ухвалена одноголосно.
УХВАЛИЛИ
2.1
Прийняти Пропонований порядок денний за основу
2.2
Розпочати роботу Ради у складі присутніх на засіданні членів Ради та запрошених осіб.
Слухали Питання Третє Порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО ЛИСТА ДО ПРЕЗИДІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ.
Доповідач – Олександр Зайцев
На офіційну адресу ВФУ надійшов Відкритий лист-петиція від членів ВФУ до президії Вітрильної Федерації України
щодо неналежного виконання Вітрильною Федерацією України (ВФУ) обов’язків повноважної національної організації
(National Authority) з вітрильного спорту. У листі міститься вимога до Президії ВФУ публічно (через сайт ВФУ) дати
відповідь на зазначені у листі запитання. Хоча листа адресовано до Президії ВФУ, вирішено розглянути його на
засіданні Ради.
В обговорення брали участь всі присутні. Заслухано повідомлення Сергія Чорного про дії з боку ВФУ протягом
2014 – 2015 рр щодо протидії намаганням ВФПС проводити змагання на території тимчасово окупованої Республіки
Крим. Наведено листування як з ВФПС так і з керівництвом ISAF, а також наведено ухвалу ISAF з цього приводу та
лист-відповідь ВФПС щодо статусу Федерації вітрильного спорту м.Севастополя. Також було заслухано повідомлення
Президента ВФУ про усні перемовини наприкінці 2016 р з кандидатом на посаду Президента ISAF (WS) Кімом
Андерсеном (наразі – обраним на посаду Президента WS), щодо стану справ у Криму. Зазначено, що питання про
проведення змагань ВФПС у Криму неодноразово розглядалося на засіданнях Президії ВФУ. Наведено також лист від
ВФУ від 31 травня2017р на адресу Президента WS з викладенням позиції ВФУ з питання вже проведених змагань ВФПС
у м.Севастополь та планованих змагань у Криму, які зазначені у офіційно затвердженому Календарі ВФПС і перелік яких
додано до листа. У листі ВФУ привертає увагу WS до необхідності дотримання як керівних документів WS щодо
проведення змагань,так і міжнародних ухвал з приводу окупації Криму. В обговорені також засуджено поведінку
спортсменів України, які брали участь змаганнях на території Криму.
В обговорені зазначено, що поява листа-петиції значною мірою обумовлена недостатнім рівнем інформованості
вітрильної спільноти України щодо цього питання. Аби уникнути подібного на майбутнє, Раді необхідно розробити
відповідні керівні документи про регулярне висвітлення діяльності ВФУ.ВФУ
Після обговорення запропоновано оприлюднити документи та листування з WS, ВФПС та ВФУ з питань проведення
змагань на території тимчасово окупованої Республіки Крим, призначити робочу групу задля розробки Положення про
оприлюднення інформації щодо діяльності ВФУ (періодичність висвітлення діяльності, її обсяги та рівень матеріалів, які
підлягають оприлюдненню). Крім того УХВАЛИЛИ надіслати лист до ВФПС та ВФ м.Севастополя з зазначенням про те
що Відкритий Чемпіонат ВФПС ORC та ряд інших змагань, проведення яких не погоджено з ВФУ, вважатиметься з боку
ВФУ забороненим змаганням.
Результати голосування з внесених пропозицій
Пропозиція
Підготувати відповідь на запитання, які сформульовані у листі – петиції
та оприлюднити їх на сайті ВФУ
11 червня 2017 підготувати та надіслати лист до ВФПС та ВФ
м.Севастополь про позицію ВФУ з питання проведення Чемпіонату Росії
серед яхт ORC та інших змагань з вітрильного спорту на території
Криму
Оприлюднити на сайті ВФУ листування ВФУ з ISAF-WS та ВФПС за
2014 – 2017 рр. з приводу проведення змагань з вітрильного спорту на
тимчасово окупованій території Республіки Крим
Призначити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Юрія Сухоноса та
Олександра Зайцева задля розробки Положення про оприлюднення
інформації щодо діяльності ВФУ (періодичність висвітлення діяльності,
її обсяги та рівень матеріалів, які підлягають оприлюдненню)..
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УХВАЛИЛИ:
3.1
Підготувати відповідь на запитання, які сформульовані у листі – петиції до ВФУ та оприлюднити їх
на сайті ВФУ.
3.2
11 червня 2017 підготувати та надіслати лист до ВФПС та ВФ м.Севастополь з позицією ВФУ щодо
питання проведення Чемпіонату Росії серед яхт ORC та інших змагань з вітрильного спорту на
території тимчасово окупованого Криму.
3.3
Оприлюднити на сайті ВФУ листування ВФУ з ISAF-WS та ВФПС за 2014 – 2017 рр. з приводу
проведення змагань з вітрильного спорту на тимчасово окупованій території Республіки Крим
3.4
Призначити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Юрія Сухоноса та Олександра Зайцева задля
розробки Положення про оприлюднення інформації щодо діяльності ВФУ (періодичність
висвітлення діяльності, її обсяги та рівень матеріалів, які підлягають оприлюдненню).
Слухали Питання Четверте Порядку денного
ЗВІТ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ВФУ ЗА 2016 РІК (ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2017 РІК
Доповідач – Олександр Казнадей
Відповідно до ухвали попередньої Ради ВФУ Виконуючому обов’язки виконавчого директора ВФУ було доручено:
протягом місяця надати матеріали для підготовки Ревізійною комісією детального звіту за 2016 рік та надіслати його
до територіальних федерацій, а уразі неможливості – підготувати звіт на наступну Раду; розробити проект бюджету
ВФУ на 2017 рік та розіслати його до Територіальних федерацій, які мають надіслати засвідчене підтвердження про
його ухвалу.
Наразі ВО Виконавчого директора повідомив членів Ради про те, що ухвала Ради щодо підготовки звіту Ревізійної
комісії не виконана; розробка бюджету велася у закритій групі мережі Facebook, доступ до якої мали не всі члени
Ради. Після обговорення факту невиконання ухвали попередньої Ради ВФУ, ВО Виконавчого директора було
запропоновано протягом місяця надати Ревізійній комісії матеріали для підготовки звіту про фінансово-господарську
діяльність ВФУ за 2016 рік, розробити проект бюджету ВФУ на 2017 рік та розіслати ці документи до Територіальних
федерацій з офіційної адреси ВФУ для ознайомлення та затвердження на найближчій Раді.
Результати голосування з внесених пропозицій
Пропозиція
ВО Виконавчого директора протягом місяця надати Ревізійній
комісії матеріали для підготовки звіту про фінансово-господарську
діяльність ВФУ за 2016 рік, розробити проект бюджету ВФУ на
2017 рік та розіслати ці документи до Територіальних федерацій з
офіційної адреси ВФУ для ознайомлення та затвердження на
найближчій Раді.
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УХВАЛИЛИ
4.1
ВО Виконавчого директора протягом місяця надати Ревізійній комісії матеріали для підготовки звіту
про фінансово-господарську діяльність ВФУ за 2016 рік, розробити проект бюджету ВФУ на 2017 рік
та розіслати ці документи до Територіальних федерацій з офіційної адреси ВФУ для ознайомлення та
затвердження на найближчій Раді.
Слухали Питання П’яте Порядку денного
ПРО ЗЕМЛЕВІДВІД ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ, ЗОКРЕМА – ВІТРИЛЬНИМ
Доповідач – Ганна Колєснікова
Доповідач проінформували присутніх про те що наприкінці 2017 року закінчується мораторій на продаж землі та
вводиться новий порядок продажу та відчуження землі через аукціони. Більшість яхт-клубів знаходиться на земельних
ділянках біля води і є дуже привабливими для структур не пов’язаних з розвитком фізичної культури та спорту. Наразі є
важливим аби ВФУ звернулася до державних установ з пропозиціями про заборону зміни реакреаційного призначення
таких ділянок і закріплення за ними статусу ділянок, які призначені для використання з метою занять фізичної культурою
чи спортом, а по-друге – заборонити виставлення цих ділянок на земельні аукціони. Після обговорення запропоновано
ініціювати внесення змін до чинного законодавства положень про обов’язкове погодження а чи зі спортивними
організаціями, а чи з Мінмолодьспорту зміни цільового призначення таких ділянок після скасування мораторія на продаж
землі. Визнано доцільним опрацювати питання про спільні дії у зазначених питаннях з іншими федераціями. Задля
опрацювання питання про дії з боку ВФУ створити робочу групу у складі Юлії Кирпи, Ганни Колєснікової та Сергія
Чорного і доручити підготувати необхідні документи, які розглянути на найближчій Раді ВФУ.
Результати голосування з внесених пропозицій
Пропозиція
 Задля опрацювання питання про дії з боку ВФУ щодо ініціювання
внесення змін до законодавства у питаннях змін цільового
призначення земельних ділянок на місцях базування спортивних баз
та яхтклубів в Україні створити робочу групу у складі:Юлії Кирпи,
Ганни Колеснікової та Сергія Чорного, і доручити підготувати
необхідні документи, які розглянути на найближчій Раді ВФУ.

За
пропозицію

Проти
пропозиції

Утрималися під
час голосування

Не брали участь
у голосуванні

13

0

0

0

УХВАЛИЛИ
5.1
Задля опрацювання питання про дії з боку ВФУ щодо ініціювання внесення змін до законодавства у
питаннях змін цільового призначення земельних ділянок на місцях базування спортивних баз та
яхтклубів в Україні створити робочу групу у складі
Юлії Кирпи,
Ганни Колєснікової,
Сергія Чорного
і доручити підготувати необхідні документи, які розглянути на найближчій Раді ВФУ.

За пропозицією Головуючого і згодою всіх членів Ради змінено порядок розгляду питань Порядку денного.
Слухали питання Шосте Порядку денного
РІЗНЕ
6.1 ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРЕЗИДІЇ ВФУ
Доповідач – Родіон Лука
З огляду на проблеми з виконанням обов’язків членів Президії Олексія Ковальова та Марка Райта через особисті причини,
Президент ВФУ запропонував висловити подяку за діяльність на посадах членів Президії зазначених осіб та увільнити їх від
обов’язків членів Президії і, відповідно до Статуту ВФУ, надав кандидатури наступних осіб до складу Президії: для розгляду
та затвердження Радою ВФУ :
 Юлію Кирпу, партнера фірми Aequo та
 Євгена Кисельова, Голову Київської федерації вітрильного спорту.
 Всупереч Статуту ВФУ ВО Виконавчого директора ВФУ запропоновував включити до складу Президії Богдана Лютого.
Президент йдучи назустріч, включив до голосування і цю кандидатуру.
Результати голосування з внесених пропозицій
Пропозиція

За
пропозицію

Проти
пропозиції

Утрималися під
час голосування

Не брали участь
у голосуванні

12

0

1

0

12

0

1

0

12

0

1

0

0
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2

0

 висловити подяку за діяльність на посадах членів Президії зазначених
осіб та увільнити їх від обов’язків членів Президії
 затвердити Юлію Кирпу, партнера фірми Aequo членом Президії ВФУ
 затвердити
Євгена
Кисельова, голову Київської
федерації
вітрильного спорту членом Президії ВФУ
 затвердити Богдана Лютого, голова виконкому Київської ФВС

УХВАЛИЛИ
6.1.1
6.1.2

Висловити подяку за діяльність на посадах членів Президії зазначених осіб та увільнити Олексія Ковальова
та Марка Райта від обов’язків членів Президії
Затвердити , членами Президії ВФУ Юлію Кирпу, партнера фірми Aequo та Євгена Кисельова, Голову
Київської федерації вітрильного спорту

6.2 ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВФУ ТА ВІТРИЛЬНОГО КРЕЙСЕРСЬКО-ПЕРЕГОНОВОГО СОЮЗУ УКРАЇНИ
ВФУ та ВКПСУ співпрацюють згідно угоди укладеної в 2011році. У 2014 році між ВФУ та Мінмолодьспортом України укладена нова
редакція договору Для подальшої плідної співпраці ВФУ та ВКПСУ запропоновано створити робочу групу у складі Юрія Сухоноса,
Юлії Кирпи, Сергія Поліщука та Ігоря Краковного для опрацювання укладених документів, заслухати їх рекомендації і винести
відповідну ухвалу на наступних засіданнях Ради
Пропозиція

За
пропозицію

Проти
пропозиції

Утрималися під
час голосування

Не брали участь
у голосуванні

12

0

1

0

12

0

1

0

 Для подальшої плідної співпраці між ВФУ та ВКПСУ створити робочу
групу у складі Юрія Сухоноса, Юлії Кирпи, Сергія Поліщука та Ігоря
Краковного
 Заслухати рекомендації робочої групи і винести відповідну ухвалу з
питання про договір на наступних засіданнях Ради

УХВАЛИЛИ
6.2.1
6.2.2

Для подальшої плідної співпраці між ВФУ та ВКПСУ створити робочу групу у складі Юрія Сухоноса,
Юлії Кирпи, Сергія Поліщука та Ігоря Краковного.
Заслухати рекомендації робочої групи і винести відповідну ухвалу на наступних засіданнях Ради

6.3 ПРО СХВАЛЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ ООН №40
Питання внесено до розгляду на пропозицію ВО Виконавчого директора. В обговоренні зазначено, що цей документ регулює
видачу посвідчень на керування мало вимірними, як моторними так і вітрильними суднами, міжнародного зразку але на разі ця
Резолюція не ратифікована Україною. Запропоновано повернутися до цього питання на наступних засіданнях Ради після більш
ретельної підготовки питання до розгляду на Раді.
Підчас обговорення питання ВО виконавчого директора припустився неприйнятної і брутальної поведінки, через що Президент
ВФУ був змушений запропонувати йому полишити засідання Ради. Після цього прикрого інциденту Президентом було
запропоновано оголосити ВО Виконавчого директора догану і попередити його про неприпустимість подібної поведінки у
подальшому

Результати голосування з внесених пропозицій
Пропозиція
 Повернутися до цього питання на наступних засіданнях Ради
після більш ретельної підготовки питання до розгляду на Раді.

За
пропозицію

Проти
пропозиції

Утрималися під
час голосування

Не брали
участь у
голосуванні
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1

0

8

3

2

0

 Оголосити догану ВО Виконавчого директора Олександру
Казнадею за брутальну поведінкуі попередити його про
неприпустимість подібної поведінки у у подальшому.

УХВАЛИЛИ
6.3.1
6.3.2

Повернутися до цього питання на наступних засіданнях Ради після більш ретельної підготовки до
розгляду на Раді
Оголосити догану ВО Виконавчого директора Олександру Казнадею за брутальну поведінку і
попередити його про неприпустимість подібної поведінки у подальшому.

Слухали питання Сьоме Порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦИЇ СТАТУТУ ВФУ ТА ПОДАЛЬШИХ ДІЙ
Доповідач – Юлія Кирпа, юридична фірма AEQUO
Перед початком обговорення з’ясовано питання про можливості винесення ухвали Ради щодо проведення
Конференції задля затвердження проекту змін до Статуту «Громадської організації «Вітрильна федерація України»
згідно вимог чинного законодавства України, який після обговорення на Раді і буде запропоновано для затвердження у
якості Статуту ГО ВФУ.
Оскільки частина членів Ради не має повноважень делегатів для участі у Конференції – конференція не матиме
належного кворуму, що унеможливлює її проведення Через це запропоновано детально обговорити підготовлені
юристами фірми AEQUO проекти Статуту ВФУ з двома різними устроями, як Громадської організації (ГО) так і
Громадської спілки (ГС), які відповідають чинному законодавству України про об’єднання громадян. Кожний з
пропонованих устроїв має свої переваги і недоліки і не вповні враховує специфіку спортивного об’єднання. У
запропонованих проектах також враховані зауваження, які було надіслано від Територіальних федерацій. Під час
обговорення представник Київської федерації вітрильного спорту висловив зауваження щодо певних положень проекту
Статуту ВФУ у редакції ГО, та пропозиції змін, які попередньо не були надіслані до ВФУ. Обговорено було також
можливі варіанти і шляхи реорганізації ВФУ.
Зважаючи на те, що ВФУ юридично є Громадською організацією, діяльність ВФУ та угоди з органами виконавчої влади
укладено саме в цьому статусі запропоновано Конференції затвердити проект Статуту ВФУ як ГО, і потім окремим
питанням на Конференції ГО ВФУ вирішити можливу подальшу реорганізацію ВФУ у Громадську спілку з проведенням
відповідних Установчих зборів нового об’єднання громадян
Запропоновано підготувати та оприлюднити Звернення Президента ВФУ до членів ВФУ щодо затвердження нової
редакції Статуту ГО ВФУ та вирішення питання щодо доцільності та можливості зміни організаційно-правової форми
ВФУ з громадської організації («ГО») на громадську спілку («ГС»).
Після обговорення вирішено скликання Конференції відкласти до проведення консультацій у Мінюсті України з
питання організаційного оформлення як проведення Ради так і Конференції (представництво, питання до пропонованого
порядку денного, форми реєстрів присутніх членів Ради та делегатів Конференції).
Результати голосування з внесених пропозицій
Пропозиція
 Підготувати та оприлюднити Звернення Президента ВФУ
Звернення Президента ВФУ до членів ВФУ щодо затвердження
нової редакції Статуту ВФУ та вирішення питання щодо
доцільності та можливості зміни організаційно-правової форми
ВФУ з громадської організації («ГО») на громадську спілку («ГС»).
 Скликання Конференції відкласти до проведення консультацій у
Мінюсті України з питання організаційного оформлення як
проведення Ради так і Конференції (представництво, питання до
пропонованого порядку денного, форми реєстрів присутніх членів
Ради та делегатів Конференції), після чого визначити час, та
місце проведення чергової Ради і оприлюднити Пропонований
порядок денний наступної Ради та можливої Конференції

За пропозицію

Проти
пропозиції

Утрималися під час
голосування

Не брали участь
у голосуванні

3

0

0

0
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0

0

3

УХВАЛИЛИ
7.1 Підготувати та оприлюднити Звернення Президента ВФУ до членів ВФУ щодо затвердження нової редакції Статуту
ВФУ та вирішення питання щодо доцільності та можливості зміни організаційно-правової форми ВФУ з громадської
організації («ГО») на громадську спілку («ГС»).
7.2 Скликання Конференції відкласти до проведення консультацій у Мінюсті України з питання організаційного
оформлення як проведення Ради так і Конференції (представництво, питання до пропонованого порядку денного,
форми реєстрів присутніх членів Ради та делегатів Конференції), після чого визначити час, та місце проведення
чергової Ради і оприлюднити Пропонований порядок денний наступної Ради та можливої Конференції
Про час і місце проведення наступної буде оголошено окремо найближчим часом.
На цьому Порядок денний вичерпано і засідання Ради закрито.

Родіон Лука
Президент ВФУ

Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ

