Витяг з Протоколу № 29/11-19 ПР
засідання Президії ФАіС України
29.11.2019
Розглядали питання про підготовку до звітно-виборної конференції ФАіС
України.
Голова засідання Симоненко В. К.

Присутні члени Президії: Загірняк М. В., Верба О. А., Печій А. М.,
Мітюхін Ф. П., Побережець М. Й., Копейка Г. В., Горбенко М. М., Федірко С. М.,
Ясинська Г. Л., Анікєєнко Л. П.
Відсутні: 1. Маренич В. О. (передала право голосу письмовою довіреністю
Печію А. М.)
2. Добренко Володимир Анатолійович.

Усього присутніх 11 членів Президії з 13. Голосів - 12.
Доповідає Симоненко В. К. про результати аналізу виконання рішень Президії від
02.11.2019 «Про заходи з підготовки до звітно-виборної конференції 7 грудня 2019
року». Наголосив, що заплановані заходи виконані на 30-40 %. Головним з
невиконаного є те, що на сьогодні лише 10 з 19 відокремлених підрозділів провели
загальні збори, на яких були обрані делегати на звітно-виборну конференцію
07.12.2019.
Усі ці заходи мали бути завершені до 29.11.2019. Терміни зірвані.

Навіть у такому потужному щодо чисельності відокремленому підрозділу, як
у м. Київ (303 осіб), дотепер непроведені загальні збори з обрання делегатів. Хоча,
згідно з рішенням Президії від 02.11.2019. Всі ці заходи повинні були бути
завершені до 20.11.2019 року. Терміни зірвано.

Далі він підкреслив, що постає ще одне організаційно-юридичне питання:
сьогодні прийнято рішення про створення трьох відокремлених підрозділів, про
прийняття нових членів до ФАіС України, понад 150 осіб, серед яких тільки в
відокремленому підрозділі Донецької області 112 осіб. Формуються документи для
створення ще трьох відокремлених підрозділів. Що робити далі? Тільки на
оформлення всіх організаційних і юридичних питань по Донецькій області, де
відокремлений підрозділ був створений 02.11.2019, необхідно мінімум 12-20 днів.
Чи можемо ми проводити звітно-виборну конференцію без делегатів від цих
підрозділів?
Окрім того, тільки чотири члени Президії надали звіти про свою роботу за
звітний період: Загірняк М. В., Верба О. А., Мітюхін Ф. П., Печій А. М. Решта не
подали звіти, хоча термін був установлений 20.11.2019. Готувати загальний звіт та
інформаційні матеріали на конференцію неможливо.
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У завершальній частині доповіді він зазначив, що членам Президії необхідно
висловити свою думку щодо порушеного питання і подати конкретні пропозиції
щодо їх вирішення.

Загірняк М. В. у своєму виступі заначив, що для легітимності конференції
необхідно зареєструвати відокремлені підрозділи в п’яти областях з подальшим
затвердженням їх членів на засіданні Президії. Також запропонував до обговорення
питання про проведення зборів у тих підрозділах, які повідомили про збільшення
найближчим часом кількості членів, унаслідок чого виникла необхідність у
збільшенні кількості делегатів від цих підрозділів. Без проведення зборів щодо їх
обрання конференцію проводити неможливо.

Федірко С. М. також висловив думку про те, що необхідність проведення
повторних зборів виникає лише в тих відокремлених підрозділах, де кількість
членів підрозділів збільшилася. Для цього необхідний певний час.
Горбенко М. М. запропонував надати один день для того, щоб решта
відокремлених підрозділів надіслали списки делегатів, а також висловив думку про
те, що таких областей, з яких іще не надіслані списки делегатів та в яких не
зареєстровані відокремлені підрозділи, небагато.
Верба О. А. висловив схожу думку, відзначивши, що підрозділів, які не
подали необхідні документи менше, ніж тих, які виконали необхідні процедури.
Мітюхін Ф. П. надав перелік областей, де ще необхідно створити
відокремлені підрозділи. Необхідно прийняти їх членів у ФАіС України з
подальшим проведенням загальних зборів з висування делегатів на конференцію.
Він також зазначив, що для цього потрібен час. До того ж, не можна не надати
можливості цим підрозділам узяти участь у конференції з правом голосу.

Копейка Г. В. зазначив, що, на його думку, на засіданні Президії 02.11.2019
була підведена риска під висуванням делегатів, а також надав пропозицію про
участь у конференції делегатів від щойно затверджених Відокремлених підрозділів
без права голосу. А раніше зареєстровані підрозділи, які не провели збори з
висування кандидатів на конференцію, також беруть участь без права голосу.
Печій А. М. виступив із запереченням думки Копейки Г. В. і наголосив, що
немає підстав позбавити права голосу представників щойно затверджених
відокремлених підрозділів. Термін проведення конференції необхідно перенести.

Симоненко В. К. на завершення обговорення нагадав членам Президії, що з
урахуванням уже створених відокремлених підрозділів і кількості спортсменів,
прийнятих до ФАіС України, усіх делегатів повинно бути біля 110 осіб, що
конференція є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 від загальної
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кількості делегатів. А на сьогодні висунуто 56 делегатів, що складає половину від
загальної кількості делегатів.
Після обговорення і голосування були прийняті такі рішення.

1. Констатувати, що на сьогодні відбуваються кардинальні зміни у
структурі ФАіС України, спрямовані на приведення її у відповідність до вимог
законодавства України та Статуту Федерації. Не всі відокремлені підрозділи
виконали необхідні підготовчі дії:
а) не були проведені загальні збори з обрання делегатів та не було підтверджено
документально обрання делегатів відповідними протоколами загальних зборів
членів відокремленого підрозділу (розділ 4, п. 4.1.2, а також інші пункти цього
розділу Положення про відокремлені підрозділи).

б) не була підтверджена документально фактична кількість членів відокремлених
підрозділів (розділ 3, п. 3.3. абзац 2 Положення про відокремлені підрозділи).
в) не були зареєстровані у Міністерстві юстиції України відокремлені підрозділи,
хоча вже прийняте рішення про їх створення, призначення голів цих відокремлених
підрозділів, затвердження Президією ФАіС членів цих відокремлених підрозділів.

Окрім того, не всі члени Президії надали звіти про свою роботу за звітній період,
що унеможливлює своєчасну підготовку узагальнювального звіту президенту
Федерації та інформаційних матеріалів для конференції.
2. Оскільки наразі триває процедура приведення статусу відокремлених
підрозділів Федерації у відповідність вимогам Закону України «Про
громадські об’єднання», а саме: не завершено їх державну реєстрацію,
продовжується формування реєстру членів Федерації, триває процес обрання
делегатів від відокремлених підрозділів для участі в конференції, виникла
необхідність перенести дату звітно-виборної конференції та провести її у
лютому-березні 2020 року.
3. Президії ФАіС України в січні 2020 року на своєму засіданні
визначити дату проведення конференції.

Голосували:

«За» - 8 (Симоненко В. К., Загірняк М. В., Верба О. А., Печій А. М., Мітюхін
Ф. П., Побережець М. Й., Анікєєнко Л. П, Маренич В. О.).
«Проти» - 2 (Копейка Г. В., Горбенко М. М.).

«Утрималися» - 2 (Ясинська Г. Л., Федірко С. М.).
Рішення про перенесення звітно-виборної конференції на лютийберезень 2020 року прийняте більшістю голосів.
Відповідно до аудіозапису:
Відповідальний секретар ФАіС України
З

