
ПРОТОКОЛ 

звітно-виборчих зборів Комітету СРП ЛРУ 

 
Дата проведення: 17 листопада 2017 року  
Місце проведення: м. Лиман вул..Студенська, 2а (СТК «ТСОУ»)   

Присутні: 
1. Іванько О. 
2. Матвієнок М. 
3. Кузьмін І. 

4. Тарасенко С. 
5. Колмичек О. 
6. Капніна О. 

7. Тур А. 
8. Ушакова М. 
9. Рогова В. 

На зборах вирішили що право голоса мають представники команд: Іванько 
О., Кузьмін І., Тарасенко С., Колмичек О., Тур А., Ушакова М., Рогова В. 

Всього 7 голосів. 
Питання, що розглядали: 

1. Звіт президента про діяльність ФСОД у 2016-2017 році. 
2. Звіт про фінансову діяльність ФСОД у 2017 році (доповідач – Матвієнко 
М.) 
3. Звіт старшого тренера юнацької збірної команди Дон.обл. Кузьміна І. 
4. Оцінка діяльності (президент, віце-президент, секретар, скарбник) та 
переобрання нового складу президії 
5. Розгляд питання вдосконалення  і  доопрацювання  регламенту (і 
доповнень) проведення  змагань зі СО (бігом) в Дон.обл.  під керівництвом 
ФСОД 
6. Календарний план змагань на 2018 рік. 
7. Фінансування спортивних заходів у 2018 році. 
8. Організація суддівства змагань.  
9. Технічне забезпечення змагань. 
10. Інші питання. 

1. Звіт президента про діяльність ФСОД  у 2016 – 2017 році. 

В своєму звіті Іванько О. зазначив, що в   17 році було проведено 14 

чемпіонатів Донецької обл, в яких взяли участь близько 3072 спортсменів, що 

більше ніж у минулі роки. У 17 році ми отримали після подання документів в 

ФСО України Донецька обл.. отримала статус осередка ФСО України. Тому 

спортсмени нашої обл.. змогли отримати право виступу на ЧУ зі спортивного 

орієнтування на  загальній  основі. Так спортсмени Дон.обл. прийняли участь у 

Чемпіонаті України (квітень м.Черкаси) і (вересень м. Київ). Також  команда 

ветеранів прийняла участь у чемпіонаті України (травень м.Коростишив) 

Позитивний момент в організації змагань обласного рівня це збільшення 

КП (станцій електронної відмітки), що дозволяє планувати ще більше 

різнопланових  та цікавих дистанцій. 

Президент відмітив позитивну динаміку фінансування з управління 

облдержадміністрації, але нажаль це єдине джерело фінансування ФСОД, а 

тому в повному обсязі залучити управління фінансувати заходи ФСОД в 

повному обсязі  - важко.  

         Рогова В.: запропонувала на майбутнє  для більшої інформативності 

проведення зборів, заздалегідь розміщати інформацію о зборах на офіційному  

сайті ФСОД. 

        Проголосували 7-за.   І запропонували ще для зручності організувати 

групу у соцмережах: Вайбер, а також для зборів представників Скайп.  



2. Звіт про фінансову діяльність ФСОД (доповідач – Матвієнко М.) 

Матвієнко М. доповіла про надходження та витрати коштів в 2017 році.  

Членські внески………… Фінансування У з ФК і С Доноблдержадмін 

Перерахування з проведення змагань  у ФСОД………….. Залишок з минулого 

року……………. Участь у звітно-виборчій конференції 520грн; Замовлення  

дипломів  3800грн (2000шт); Кубки  та медалі для  фіналу  2700грн. 

На кінець року баланс  федерації  склав…………. 

Також секретар ФСОД зазначила негативне відношення  спортсменів  до  

церемоній  нагородження (у випадках роз’їзду, без поважних причин) 

Секретар також зазначила доречність підрахунку спортивних розрядів а також 

їх необхідність. Залікові книжки спортсменів як необхідність. 

Вирішили: виготовити залікові книжки від ФСОД по заявам представників 

команд.   

Проголосували 7-за  

Також порушили питання що до організації  однієї  он-лай заявки (на прикладі 

Всеукраїнської). Наголосили  на тому, що спортсмени забувають проходити 

станцію  фінішу, а також не  слідкують за контрольним  часом. 

Матвієнко М. доповіла про участь у конференції в Києві: про зміни, вибори 

президента, президії, розгляд та присвоєння  суддівських категорій в Дон.обл. 

3. Звіт  тренера збірної команди Дон.обл. (Кузьмін І) 

Тренер підсумував що нажаль виступи Донецьких спортсменів зупинились на  

участі в двох ЧУ зі СО (бігом) Черкаси і Київ. Наголосив що нажаль дійсно 

сильні спортсмени не приймають участь в ЧУ, тому що задіяні в декількох 

видах (СО, туризм, альпінізм) тому коли приходить час їхати на ЧУ ці 

спортсмени їдуть або на туризм, або ще щось. Тому у змаганнях приймають не 

найсильніші. Але і відмітив виступ Дворнікова Д. (Ч14) який у перше приймав 

участь в ЧУ з паркового орієнтування (спринт) м.Київ, посів два третіх і одне 5 

місце.   

Кузьмін І. запропонував: проведення УТЗ в Дон.обл. 

Проголосували 7-за 

4. Оцінка діяльності посадових осіб президії ФСОД 

Більшістю голосів представників діяльність посадових осіб Комітету в 2017 р. 

оцінена наступним чином: 

 Посада Прізвище Оцінка 

1 Президент Іванько О. задовільно 

2 Віце-президент Мирний О.  

3 Секретар - скарбник Матвієнко М.  задовільно 

4 Тренер Дон.обл Кузьмін І.  задовільно 



Вирішили заслухати Віце –президента (про його діяльність) для прийняття 

рішень 

Проголосували 7-за 

 

Більшістю голосів представників на посади в президію ФСОД обрані наступні 

особи:  

 Посада Прізвище 

1 
Президент          (за 4) (2 Кузьмін 

сомовідвід) 
Іванько О. 

2 Віце-президент 
 

3 Секретар – скарбник (за 7) Матвієнко М. 

4 Тренер Дон.обл (за 7) Кузьмін І. 

5 Адміністратор офіційного сайту Полубенцев О. 

Запропонували: розробити  сайт на платній  основі. 

Проголосували 7-за 

 

Іванько О. запропонував запросити Капніну О.  бути фотографом ФСОД. 

Проголосували 7-за 

 

 

5. Розгляд питання вдосконалення  і  доопрацювання  регламенту (і 

доповнень) проведення  змагань зі СО (бігом) в Дон.обл.  під керівництвом 

ФСОД 

Кузьмін І. запропонував згідно «Положення»(про проведення «КДО – 

2018»), в пункті 6  скоротити час відкриття змагань до 30 хв. в перший день.  

Іванько О запропонував узгоджувати програму змагань, а для цього 

оприлюднювати бюлетень або положення про змагання за один місяць і один 

тиждень, тиждень надається представникам для того щоб ознайомитися з 

інформацією і програмою змагань.  

Проголосували 7-за 

          Кузьмін І. запропонував згідно п. 8, змінити систему підрахунку. Очки в 

групах нараховуються згідно списків членів федерації, які оплатили ЧВ,  до 

першого  етапу КДО + 5 додаткових очок.  

Проголосували 7-за 

 

По п. 10 вирішили що заявка  за 5 діб до початку змагань. 

Проголосували 7-за 

 



Доповнення до регламенту: 

По п.1 визначили добавити до  ЧВ в кожній групі по …….  

Колективний внесок збільшити  до ……… 

Проголосували 7-за 

По п.3 вирішили збільшити стартові внески  

Проголосували 7-за 

 

Доповнення к регламенту проведення змагань (за пропонований варіант) 

Проголосували 7-за 

6. Календарний план змагань на 2018 рік 

Проголосували 7-за 

 

7. Фінансування спортивних заходів у 2018 році. 

Дане питання обговорили в п. 1 порядку денного. 

8. Організація суддівства змагань.  

У зв’язку з вичерпанням відведеного ліміту часу прийняли рішення 

обговорити дане питання в наступний раз 

9. Технічне забезпечення змагань. 

У зв’язку з вичерпанням відведеного ліміту часу прийняли рішення 

обговорити дане питання в наступний раз 

10. Інші питання. 

Інших пропозицій до розгляду запропоновано не було. 


