Додаток №4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою Вітрильної Федерації України
від "16" лютого 2019 р.

.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Конференції і вибори Посадових
Осіб
Громадської організації
Вітрильна Федерація України

1.

ЗАГАЛЬНЕ

1.1

1.9

Це Положення Про Вибори Посадових осіб Вітрильної федерації України затверджується
Радою ВФУ і не може бути зміненим пізніше, ніж за три місяцідо виборів.
Вибори проводяться Виборчою Комісією ВФУ, яка призначається і затверджується Радою
ВФУ не пізніше, ніж за три місяці до виборів і здійснює свої повноваження відповідно до
Регламенту роботи виборчої комісії ВФУ, затвердженому Радою ВФУ
Право висування Кандидатів на керівні Посади ВФУ мають тільки Відокремлені підрозділи в
термін, що визначається Президією ВФУ і в яких сплачено членські внески
Всі Посадові Особи ВФУ обираються строком на 4 роки.
Кандидати на будь-яку виборну посаду в Посадових осіб ВФУ мають бути членами ВФУ не
менше як один рік.
Кандидат не може бути обраний більш, ніж на одну посаду.
Право голосу мають члени ВФУ, не молодші 18-ти років за віком і які сплатили річний
внесок.
Члени ВФУ, які не сплатили поточного річного членського внеску у визначений Радою
строк, або є дискваліфікованими, або членство яких з певних причин призупинено, не
мають права голосу на поточних виборах.
Кожний член ВФУ голосує особисто, заповнюючи Виборчий Бюлетень.

2.

ПРОЦЕДУРА ВИБОРІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВФУ.
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2.1
Висування кандидатів.
2.1.1 Виборча комісія ВФУ надсилає до Відокремлених підрозділів Бюлетень по висуванню
кандидатур Посадових осіб ВФУ. Відокремлені підрозділи скликають територіальну
конференцію або загальні збори, на яких обговорюють кандидатури посадових осіб, які
пропонуються Відокремленим підрозділом для обрання на посадові посади ВФУ, а також
кандидатуру особи, яка пропонується спостерігачем від Відокремленого підрозділу у
Лічильній комісії, якщо Конференція ухвалить рішення про таке.
2.1.2 Заповнений Бюлетень по Висуванню кандидатур з зазначенням осіб, яких висунуто
кандидатами від Відокремлених підрозділів, та посад, до яких ці особи пропонуються,
надсилається разом з протоколом Конференції/Загальних зборів до Виборчої комісії у
відповідності до зазначеної на Бюлетені по висуванню кандидатур дати повернення.
2.1.3 Одна і та сама особа може бути висунутою більше, ніж на одну посаду.
2.1.4 За повернутими бюлетенями по висуванню посадових осіб Виборча комісія укладає
Виборчий бюлетень, який затверджується Президією.
2.1.5 Прізвище кандидата на посади Посадових осіб ВФУ заноситься до Виборчого бюлетеня
для голосування, якщо його висунуто не менше ніж двома Відокремленими підрозділами і в
разі подання кандидатом до Виборчої комісії письмової згоди про те, що, в разі обрання, він
буде виконувати функції, які передбачені для цієї посади а також концепцію програми
роботи на посаді на яку він висувається та короткої автобіографічної довідки.
2.1.6 В разі неможливості укладання Виборчого бюлетеня, Виборча комісія має негайно
повідомити про це Президію і Відокремлені підрозділи. Президія має винести ухвалу про
наступні дії з проведення виборів.
2.1.7 Виборчі бюлетені розсилаються для голосування членам ВФУ через Відокремлені
підрозділи, у термін не менше ніж 20 днів до проведення Конференції.
2.2
Голосування.
2.2.1 Кожний член ВФУ має особисто заповнити Виборчий бюлетень, у якому має зазначити, за
кого з кандидатів він віддає свої голоси.
2.2.2 Заповнений та законвертований Виборчий бюлетень передається чи надсилається до
Відокремленого підрозділу. Бюлетені збираються уповноваженими на те особами, та на
черговій Конференції ВФУ передаються до Лічільної комісії або, у разі неможливості
присутності представника Відокремленого підрозділу на черговій Конференції,
законвертовані Виборчі Бюлетені надсилаються до ВФУ у термін, достатній, аби їх було
отримано до початку Конференції.
2.3
Підрахунок голосів. Вибори.
2.3.1 Конференція обирає Лічильну комісію у кількості, яку вважатиме потрібною, з тих осіб, які
не балотуються і належать до різних Відокремлених підрозділів, якщо це можливо. Після
обрання Конференцією Лічильної комісії уповноважена особа ВФУ передає до неї
законвертовані Виборчі бюлетені для підрахунку голосів.
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2.3.2 Конференція може обрати спостерігачів за роботою Лічильної комісії з числа осіб,
запропонованих Відокремленими підрозділами та визначити їх повноваження підчас роботи
Лічильної комісії.
2.3.3 Законвертовані листи виборців з Виборчими бюлетенями, у яких визначено осіб, за яких
віддано голоси, відкриваються одночасно. Голоси підраховуються Лічильною комісією за
наступним: кожний член ВФУ має 1 голос
2.3.4 Бюлетені, у яких залишено не викресленими два, або більше, прізвищ кандидатів на певну
посаду, вважаються щодо цієї посади недійсними..
2.3.5 Вибори відбуваються за простою більшістю голосів, обчислених відповідно до зазначеного
вище, тобто кандидат вважається обраним, коли за нього подано 50% голосів від загальної
кількості голосів всіх виборців за списками ВФУ.
2.3.6 Якщо кандидат набирає достатньо голосів на дві, або більше посад, він вважається
обраним на ту посаду, яка є вищою.
2.3.7 Протокол Лічильної комісії, за підписами членів комісії, з зазначенням кількості голосів, які
подано за кандидатів, а також з зазначенням кількості бюлетенів, які визнано дійсними та
недійсними, передається до Президії Конференції для винесення на затвердження.
2.3.8 Результати голосування, затверджені Конференцією, оприлюднюються та надсилаються
інформаційним бюлетенем до Відокремлених підрозділів у 10-денний термін.

