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Додаток 1

РІШЕННЯ
Звітно-виборчої Конференції
Федерації альпінізму і скелелазіння України
23 лютого 2020 року

м. Київ

І. Рішення з питання 1 Порядку денного: Доповідь Президента ФАіС
України Симоненко В.К.: Звіт про роботу Президії ФАіС України за
2016-2019 роки.
Вислухавши та обговоривши доповіді президента ФАіС України
Симоненка В. К. про діяльність Федерації альпінізму і скелелазіння України
у 2016–2019 р.р. та звіти голови Комітету з альпінізму Верби А. А., голови
Комітету зі скелелазіння Печія О. М., голови Комісії у справах

молоді

(молодіжної комісії) Побережця М.Й. заступника голови ради ветеранів
альпінізму та скелелазіння Потапова Є.О. про роботу у 2016–2019 рр.,
Конференція прийняла рішення:
1. Роботу президії ФАіС України за період 2016–2019 рр. визнати
задовільною.
2. Президії та виконкому Федерації:
а) підвищити рівень контролю, вимогливості до керівників комітетів і
комісій, суб’єктів ФАіС України за виконанням статутних вимог Федерації,
реалізації прийнятих рішень президією та виконкомом. Щоквартально на своїх
засіданнях розглядати звіти керівників суб’єктів про їх конкретну роботу.
Термін виконання: протягом усього періоду.
Відповідальні: голови відокремлених підрозділів ФАіС, відп. секретар
ФАіС України;
б) ужити заходів щодо створення атмосфери довіри, забезпечення ділових
конструктивних відносин як в роботі відокремлених підрозділів, так і керівних
структур ФАіС України, усунення морально-етичних конфліктів;
в) продовжити практику проведення Всеукраїнських семінарів
і затвердити на президії план їх проведення 2020 року до 15.03.2020.
Відповідальний: віце-президент ФАіС України;

г) президії Федерації до 15.03.2020 створити робочу групу для підготовки
та проведення міжнародних змагань 2020 р. згідно з календарним планом
ЄAAA на 2020 рік.
3. Комітету з альпінізму:
а) перебудувати роботу з підготовки організації та проведення очних і
заочних чемпіонатів України з альпінізму, не допускати порушення термінів
підготовки необхідних директивних документів, затверджених Міністерством
молоді та спорту України.
Термін виконання: постійно;
б) провести перереєстрацію та переатестацію спортивних суддів з
альпінізму.
Термін виконання: протягом 2020 року;
в) завершити процес реєстрації документів щодо «льодолазіння» як
підвиду спорту «Альпінізм» у Міністерстві культури, молоді та спорту України.
Термін виконання: І квартал 2020 року.
Відповідальний: голова Комітету з альпінізму;
г) створити типову програму «Школи альпінізму» для використання
відокремленими підрозділами ФАіС. Підготувати конкретні пропозиції щодо
розв’язання завдання якісної та сучасної підготовки інструкторів з альпінізму.
Термін виконання: І квартал 2020 року.
Відповідальний: голова Комітету з альпінізму;
д) оновити Класифікатор маршрутів, додавши до нього нові
класифікаційні маршрути згідно з протоколами за останні 10 років. Створити
таблицю відповідності параметрів і категорій труднощів маршрутів
з категоріями труднощів, прийнятими в інших країнах.
Термін виконання: ІІ квартал 2020 року.
Відповідальний: голова класифікаційної комісії з альпінізму.
4. Комітету зі скелелазіння:
а) забезпечити належну підготовку спортсменів для отримання ліцензій та
успішної участі в Олімпійських іграх 2020 та Всесвітніх іграх 2021;
б) провести роботу з підвищення кваліфікації тренерів зі скелелазіння та
підготовки скелелазів-спортсменів вищих розрядів для забезпечення успішної
участі в міжнародних змаганнях.

До 01.04.2020 подати до президії Федерації на затвердження план заходів
щодо забезпечення цієї роботи;
в) закінчити роботу з паспортизації наявних скелелазних стендів,
забезпечивши їх готовність до проведення Всеукраїнських змагань зі
скелелазіння.
Термін виконання: ІІ квартал 2020 року.
Відповідальний: голова Комітету зі скелелазіння.
5. Комітетам з альпінізму та скелелазіння розробити плани
перспективного розвитку альпінізму та скелелазіння на чотирирічний період
і подати на розгляд президії до 1 квітня 2020 р.
6. Відокремленим підрозділам ФАіС України:
а) оформити юридичні відносини з обласними управліннями з фізичної
культури та спорту.
Термін виконання: I квартал 2020 року.
Контроль: відп. секретар ФАіС України;
б) надати плани проведення заходів на 2020 рік з урахуванням
затвердженого календарного плану навчально-організаційних заходів і
спортивних змагань ФАіС України на 2020 р.
Термін виконання: до 15 березня 2020 року.
Контроль: відп. секретар ФАіС України;
в) підвищити ступінь відповідальності під час подачі попередніх заявок
на Всеукраїнські змагання з альпінізму, а також інформаційних карт і звітів про
проведення альпзаходів.
Термін виконання: постійно.
Контроль: відп. секретар ФАіС України.
7. Комісії у справах молоді організовувати проведення Всеукраїнських
молодіжних і дитячих змагань з альпінізму та скелелазіння спільно з Комітетом
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Відповідальний: голова Комісії у справах молоді.
Термін виконання: протягом 2020 року.
Контроль за виконанням: відп. секретар ФАіС України.
8. Президії та виконкому Федерації узагальнити пропозиції делегатів з
усіх напрямів роботи, розробити та затвердити до 15.03.2020 заходи щодо
реалізації рішення конференції.

(за – 115 голосів, проти – 0, утрималися – 0).
Рішення прийнято одноголосно.
ІІ. Рішення з питання 2 Порядку денного: Звіт Ревізійної комісії ФАіС
України.
Вислухавши та обговоривши звіт голови ревізійної комісії ФАіС України
Мітюхіна Ф. П. за 2016–2019 рр.
Конференція прийняла рішення
Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність Федерації за період
2016–2019 рр., зазначаючи відсутність будь-яких фінансових порушень у
діяльності ФАіС України. (за – 115 голосів, проти – 0, утрималися – 0).
Рішення прийнято одноголосно.
ІІІ. Рішення з питання 4. Порядку денного: Вибори Президента ФАіС
України та керівних органів.
Після висунення та обговорення кандидатур конференція прийняла
рішення обрати на період 2020–2023 рр. керівні органи Федерації.
1. Президентом Федерації альпінізму і скелелазіння України, головою президії Ясинську Ганну Голосували: «за» - 78, «проти» - 6, «утримались» - 31.
ІV Рішення з питання 4 порядку денного: вибори членів керівного складу.
1. Віце-президентом ФАіС України, Головою Комітету зі скелелазіння - Серіка
Казбекова. Голосували: «За» - 62, «проти»- 3, «утрималися» - 50.

2. Відповідальним секретарем, членом президії – Наталію Лідову.
Голосували: «За» - 65, «проти»- 3, «утрималися» - 47.

3. Головою ревізійної комісії, членом президії - Олексія Касьяненка.
Голосували: «За» - 60, «проти»- 3, «утрималися» - 52.

4. Головою Комітету з альпінізму – Олександра Заколодного.
Голосували: «За» - 65, «проти»- 3, «утрималися» - 47.

5. Головою Комісії у справах молоді – Миколу Побережця. Голосували: «За» - 62,
«проти»- 3, «утрималися» - 50.

6. Головою Ради ветеранів альпінізму та скелелазіння – Євгена Житнього.
Голосували: «За» - 60, «проти»- 3, «утрималися» - 52.
7. Головою комісії з навчально-методичної роботи, членом Президії – Сергія
Недосєкова. Голосували: «За» - 62, «проти»- 3, «утрималися» - 50.

8. Головою Комісії з розвитку скельних районів, членом Президії - Владислава
Чумаченка. Голосували: «За» - 65, «проти»- 3, «утрималися» - 47.
9. Головою Комісії по роботі зі спортсменами та збірної зі скелелазіння, членом
Президії - Олександра Зілінського.
Голосували: «За» - 60, «проти» - 3, «утрималися» - 52.
10. Членом Президії, представником спортсменів збірної команди України зі
скелелазіння - Євгенію Казбекову. Голосували: «за» - одноголосно.

Обрати до складу президії ФАіС України представників
відокремлених підрозділів Федерації:
11. Від відокремленого підрозділу ФАіС у Харківській
області – Олександра Заколодного.
Голосували: «За» - 65, «проти»- 3, «утрималися» - 47.

12. Від відокремленого підрозділу ФАіС у Львівській
області – Сергія Федірко. Голосували: «За» - 65, «проти»- 3, «утрималися» - 47.
13. Від відокремленого підрозділу ФАіС у Одеський області – Мстислава Горбенко.
Голосували: «За» - 65, «проти»- 3, «утрималися» - 47.

V Рішення з питання 5 порядку денного: різне.
1. Надати попередню згоду Конференції на голосування шляхом використання засобів
зв’язку (у тому числі з використанням мережі Інтернет) на засіданнях Президії та
ревізійної комісії. Голосували: «за» - 65, проти – 0, «утримались» - 50.
2. Виключити Печія А. зі складу членів ФАіС у зв’язку з неприпустимою поведінкою
у відношенні до спортсменів, скаргами на його поведінку провідними спортсменами

