
Протокол № 31/12-21 р 

Президії ГО «ФАіС України» від 31 грудня 2021 року 

 

Головував: президент ГО «ФАіС України» - Ясинська Г.Л. 

 

Присутні: члени Президії: Казбеков Серік, Заколодний Олександр, Зілінський 

Олександр, Недосєков Сергій, Лідова Наталія, Побережець Микола, Житний 

Євген, Казбекова Євгенія, Касьяненко Олексій, Горбенко Мстислав, 

Чумаченко Влад, Федірко Сергій 

 

Питання порядку денного: 

Питання 1. Про затвердження Положення про Відокремлені підрозділи 

ГО «ФАіС України» в новій редакції від 26.11.2021 року. 

Доповідач: президент ГО «ФАіС України» Ясинська Ганна. 

 У своїй доповіді Ясинська Ганна зазначила, що обговорення Положення 

про Відокремлені підрозділи Федерації тривало вже декілька місяців, проте 

наразі всі зауваження враховані та внесено відповідні правки.  

 Результат голосування по проекту рішення по першому питанню порядку 

денного. Початок голосування 26.11.2021 року. Закінчення голосування 

09.12.2021 року. 

«за» 11 

«проти» 1 

«утримався» 0 

Прийняли рішення: 

1.1. Затвердити Положення про Відокремлені підрозділи ФАіС України 

(остання правка 26.11.2021 року). 

 1.2. Положення про Відокремлені підрозділи ГО «ФАіС України», 

затверджене рішенням Президії ГО «ФАіС України» № 19/09-19п від 

19.09.20219 року вважати таким, що втратило чинність.   

 1.3. Відповідальному секретарю ФАіС України Лідовій Наталії 

проінформувати про рішення голів ВП та викласти Положення на сайт ФАіС 

України. Строк: 10.01.2022 року.  

 

Питання 2. Питання про проект запуску функціоналу online вступу в ГО 

«ФАіС України» та оплати online членського внеску. 

Доповідачі: президент ГО «ФАіС України» Ясинська Ганна, член Президії 

ФАіС України Недосєков Сергій. 

У своїй доповіді Недосєков Сергій звернув увагу членів Президії, що 

питання online вступу в ГО «ФАіС України» та сплати членських внесків 

членами Федерації вже давно набули актуальності. Для того, щоб зробити 

вступ до Федерації якомога простішим для всіх, мати змогу виправити недоліки 

та попередити можливі помилки при прийомі членських внесків у ВП ГО 

«ФАіС України», потрібно надати людям можливість більш зручного 

функціоналу для цього. 

Далі Ясинська Ганна акцентувала увагу членів Президії, що прийом 

членських внесків в ГО «ФАіС України» дозволить привести цю процедуру (що 



є виконанням відповідного пункту Статуту ГО «ФАіС України») в правове поле 

нашої держави. Крім того, це дасть можливість кожному в будь який час 

перевірити своє членство у ГО «ФАіС України».  

 Підсумки голосування по проекту рішення по першому питанню порядку 

денного. Початок голосування 06.12.2021. Закінчення голосування 09.12.2021. 

«за» 9 

«проти» 2 

«утримався» 2 

Прийняли рішення: 

 2.1. Погодитися з проектом online вступу та оплати членського внеску в 

ГО «ФАіС України». 

 2.2. Розпочати втілення online вступу та оплати членського внеску для ВП 

ГО «ФАіС України», які бажають приєднатися до вищезазначеного 

функціоналу. 

 2.3. Доручити Недосєкову Сергію до 15.12.2021 року представити на 

розгляд Президії ГО «ФАіС України» поетапний план поступового переходу до 

online вступу всіх ВП ГО «ФАіС України».  

 

Питання 3. Про затвердження Протоколу № 06-2021 засідання 

Кваліфікаційної комісії з альпінізму ГО «ФАіС України» від 09.12.2021 

року про присвоєння кваліфікації «Інструктор зі скелелазіння II 

категорії». 

Доповідач: голова Комісії з навчання, методичної роботи та безпеки ГО «ФАіС 

України» Недосєков Сергій. 

 Доповідач довів до відома членів Президії, що черговий курс з підготовки 

інструкторів зі скелелазіння II категорії проходив в м. Києві, на базі скеледрому 

«Space», з 23 по 28 листопада 2021 року. Курс проходив по затвердженій 

програмі (рішення Президії ГО «ФАіС України» 10/03-21 від 10.03.2021 року, 

п.3),  з відпрацьовуванням курсантами всіх навчальних блоків в повній мірі. По 

завершенню курсу всі учасники навчальної групи складали екзамени. 

 За результатами екзаменів, Комісія з навчання, методичної роботи та 

безпеки ГО «ФАіС України» надала відповідну інформацію до Кваліфікаційної 

комісії з альпінізму ГО «ФАіС України», яка прийняла рішення про присвоєння 

кваліфікації «Інструктор зі скелелазіння II категорії» наступним курсантам:  

1. Степанюк Олені Вікторівні 15.09.1995 р.н. 

2. Ботузовій Ганні Сергіївні 26.01.1998 р.н. 

3. Філіповій Олені Юріївні 23.04.1980 р.н. 

4. Дзюні Андрію Володимировичу 04.05.1976 р.н. 

5. Лахоцькому Сергію Володимировичу 12.07.1975 р.н. 

6. Матющенко Анастасії Сергіївні 19.03.1999 р.н.  

 Комісія з навчання, методичної роботи та безпеки ГО «ФАіС України» 

порушує клопотання перед Президією ГО «ФАіС України» про затвердження 

результатів курсу та присвоєння кваліфікації «Інструктор зі скелелазіння II 

категорії» згідно Протоколу кваліфікаційної комісії №06-2021 від 10.12.21 року. 

(Протокол додається).  

 
 




