Порядок денний:
1. Обрання головуючого і секретаря Загальних зборів ВП ГС ВРЛ
в Київській області.
2. Затвердження порядку денного Загальних зборів ВП ГС ВРЛ в
Київській області.
3. Звіт керівника Відокремленого підрозділу ГС ВРЛ у Київській
області Жмур Є.В. UR5UGM.
4. Обрання і внесення кандидатур на посади Голови і заступника
Відокремленого підрозділу ГС ВРЛ в Київській області.
5. Обрання лічильної комісії 1-ої звітно-виборчої Конференції ГС
ВРЛ - 2018.
6. Обрання головуючого та секретаря (або Президії) 1-ої звітновиборчої Конференції ГС ВРЛ - 2018.
7. Затвердження порядку денного 1-ої звітно-виборчої Конференції
ГС ВРЛ - 2018.
8. Звіт Президента ГС ВРЛ, членів Президії, голів комітетів ГС
ВРЛ за період 2016-2018 років та затвердження звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії ГС ВРЛ за період 2016-2018 років та
затвердження Акту перевірки діяльності Організації.
10. Про затвердження змін до статуту ГС ВРЛ.
11. Про виключення з учасникiв ГС ВРЛ Житомирську ФРС та
ГО РК «Еврiка».
12. Про обрання Президента ГС ВРЛ.
13.Про обрання членів Президії ГС ВРЛ та затвердження складу
Президії ГС ВРЛ.
14.Затвердження складу Координаційної Ради ГС ВРЛ.
15.Про обрання членів Ревізійної комісії ГС ВРЛ.
16.Про визначення суми щорічного членского внеску в ГС ВРЛ на
2019 рік.
17.Про обрання делегата на 1-у звітно-виборчу Конференцію ГС
ВРЛ - 2018 від ВП ГС ВРЛ в Київській області.
По першому питанню:
Виступив: Нечитайлов Д.М., який запропонував обрати головуючим
Загальних зборів Жмур Є.В., а секретарем Жмур Т.В.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –

УТРИМАЛИСЬ –
По другому питанню:
Головуючий вніс на розгляд поточний порядок денний.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По третьому питанню:
Виступив: Жмур Є.В. із звітом про діяльність за 2017-2018 рр. Звіт був
попередньо надісланий для ознайомлення.

По четвертому питанню:
Виступили:
Бобров В.Л., Ананьєв О.В., Кабанець В.В., Давиденко Д.С., Свитко А.С.,
Мирончук М.М., Башинський В.А. , які запропонували кандидатуру
керівника ВП ГС ВРЛ в Київській області Жмур Є.В.
Виступив: Жмур Є.В. , який взяв самовідвід і запропонував Прянікова
О.Г., який попередньо вже дав згоду на обрання своєї кандидатури.
Олексій молодий, освідчений, креативний Радіоаматор, активно
приймає участь у діяльності ШК. Я 2 роки керував нашим ВП, яке на
сьогоднішній день має прекрасний людський ресурс відповідальних та
освідчених, серед яких Олексій. Прошу підтримати його кандидатуру. А
також враховуючи підтримку своїх колег, мене як керівника,
погоджуюсь бути заступником Голови ВП ГС ВРЛ в Київській області.
Внесли на голосування Голови ВП ГС ВРЛ в Київській області
Прянікова О.Г., заступника Голови ВП ГС ВРЛ в Київській області
Жмур Є.В.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –

УТРИМАЛИСЬ –

По п’ятому питанню:
Виступив: Жмур Є.В., який повідомив, що Координаційна Рада ГС ВРЛ
рішенням протокол №9 від 15.09.2018 обрала лічильну комісію у складі:
Пращук В.В., Новицький В.М., Панченко Д.М.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По шостому питанню:
Виступив: Жмур Є.В., який повідомив, що Координаційна Рада ГС ВРЛ
протокол №9 від 15.09.2018 прийняла рішення обрати головуючим на
Конференції Зельдіна І.Л., секретарем Пащенко В.І.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По сьомому питанню:
Виступили: Жмур Є.В. вніс на розгляд порядок денний 1-ї звітновиборчої Конфернції ГС ВРЛ.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По восьмому питанню:
Виступили:
Жмур Є.В. вцілому роботою керівних органів ГС ВРЛ задоволений,
особливо активною роботою Пащенко В.І., Ананьєва О.В., Нечитайлова
Д.М., Тарасовича П.М. Нажаль не усі члени Президії та Координаційної
ради проявляли активну роботу на своїх посадах, яку можна пояснити
тим, що ГС ВРЛ новостворена організація і активність та кадрові
питання завжди в таких випадках невеличка проблема.
Давиденко Д.С., вцілому задоволений, але більш активна позиція не
тільки керівництва, а й просто учасників не завадила б нікому.
Внесли на голосування затвердження звіту.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По дев’ятому питанню:
Виступили:
Жмур Є.В., який повідомив, що Ревізійна комісія ГС ВРЛ не надала свій
звіт для ознайомлення і таким чином ми невзмозі його затвердити.
Поповкін В.М. – можливо я щось пропустив, але з актом не
ознайомлений.
Давиденко Д.С. – не читав.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По десятому питанню:
Виступили:

Жмур Є.В. з внесенням на голосування змін до Статуту ГС ВРЛ, які були
надіслані для ознайомлення членам ГС ВРЛ і зазначив, що на його
думку бракує інформаційно-пояснювальної роботи по цьому питанню.
Ананьєв О.В. , Давиденко Д.С. підтримали зміни до Статуту ГС ВРЛ.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По одинадцятому питанню:
Виступили:
Бобров В.Л. про вихід ВП Житомирської ФРС та РК "Евріка", треба
написати їм листа (до конференції), щоб від цих фракцій було письмове
підтвердження (роз’яснення) про вихід з ГC ВРЛ. Або, згідно Статуту,
виключити за тривалий час несплата членських внесків?
Кабанець В.В. якщо РК "Евріка" і інші подібні їм офіційно в засобах
інформації заявили про вихід з ГС ВРЛ і не було потім від них ніякого
спростування, то який сенс з ними зав’язувати листування?
Ананьєв О.В. підтримую виключення за не виконання вимог Статуту.
Давиденко Д.С. – з Богом.
Жмур Є.В. учасники Спілки, які самостійно прийняли рішення про
вихід с ГС ВРЛ або не приймали участі в діяльності Спілки, а також
недотримувались Статуту ГС ВРЛ.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По дванадцятому питанню:
Виступили:

Нечитайлов Д.М. що стосується питання про президентство в ГС ВРЛ, я
б запропонував
кандидатуру Зельдіна І.Л. Знаю, що не все з Ігорем Львовичем виходить
красиво і ідеально, але принаймні він проявляє велику активність і
як радіоаматор, і як президент ГС ВРЛ. Якщо, звичайно, він не візьме
самовідвід.
Ананьєв О.В., Давиденко Д.С. запропонували залишити на посаді
Зельдіна І.Л.
Поповкін В.М. якщо Денис Нечитайлов буде не проти, то пропоную його
на цю посаду.
Нечитайлов Д.М. взяв самовідвід своєї кандидатури.
Винесли на голосування кандидатуру Зельдіна І.Л.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По тринадцятому питанню:
Виступили:
Жмур Є.В. до Президії пропоную кандидатури Ананьєва О.В., Давиденко
Д.С., Нечитайлова Д.М.
Ананьєв О.В. віце-президентами обрати Ананьєва О.В, Давиденка Д.С,
Нечитайлова Д.М.
Давиденко Д.С. запропонував до Президії Ананьєва О.В., Нечитайлова
Д. М.
Винесли на голосування кандидатури Ананьєва О.В., Давиденка Д.С.,
Нечитайлова Д.М.
Голосували:
ЗА –

ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По чотирнадцятому питанню:
Виступив: Жмур Є.В. і запропонував підтримати склад Координаційної
ради ГС ВРЛ.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По п’ятнадцятому питанню:
Виступили:
Ананьєв О.В., Давиденко Д. С. запропонували переобрати Ревізійну
комісію ГС ВРЛ в тому ж складі.
Поповкін В.М. пропозиції після ознайомлення зі звітом діючої комісії.
Жмур Є.В. запропонував внести на голосування переобрання Ревізійної
комісії ГС ВРЛ у тому ж складі, якщо буде затверджений акт діяльності
Ревізійної комісії.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По шістнадцятому питанню:
Виступили:
Бобров В.Л. пропоную членські внески в Штаб квартиру ВРЛ
встановити 100 грн. І подумати, а скільки треба буде встановити внески
в ВП по Київській області ??

Кабанець В.В. щодо пропозиції Боброва В.Л. Керівництво ГС ВРЛ
запропонували залишити членські внески на 2019 р. в розмірі 50 грн і я
це підтримую. Пропонувати збільшення розміру внесків і потім не
знати ,що з ними робити- недоцільно і необгрунтовано. А спонсорські
внески ніхто не забороняє. Щодо членських внесків ВП ГС ВРЛ в
Київській обл. мови не може бути, тому що це є складова частина ГС
ВРЛ.
Бобров В.Л. відповів Кабанцю В.В. :
1. - Звичайно, визначати розмір членських внесків, треба виходити з
потреб ГС ВРЛ і ВП ГС ВРЛ в Київській області !!
У зв'язку з цим, цікаво б знати (від ревізійної комісії), на що були
витрачені гроші в 2018 році?
2. - І ти дуже сподіваєшся на спонсорів?
Добре, що вони поки є!
А як і звідки ВП ГС ВРЛ в Київській області буде брати фінанси, якщо у
нього не буде власних фін. заощаджень?
На ті-ж вітальні листівки до Днів народження, покупки цікавих книг та
інших матеріалів на радіоаматорську тематику?
Може у мене радянські уявлення?
Адже якщо у нас (ВП ГС ВРЛ в Київській області ) не буде хоч якоїсь
заначки, то:
- просити у Зельдіна І.Л., поверни нам частину внесків на наші витрати,
або
-спонсори, дайте 200 (300) грн.
Жмур Є.В. – абсолютно слушне пояснення від Кабанець В.В. з приводу
членських внесків, основні витрати на діяльність Штаб-квартири
забезпечують спонсори, крім того ГО «ЦЄРР», що також базується у
Штаб-квартирі нарощує свої фінансові активи (там членський внесок у
розмірі 200 грн.) , які в майбутньому можуть використовуватись на
діяльність Штаб-квартири та ГС ВРЛ.
Ананьєв О.В. запропонував залишити членський внесок до ГС ВРЛ у
розмірі 50 грн.

Давиденко Д.С. запропонував збільшити суму членського внеску до 100
грн.
Поповкін В.М. - думаю це питання слід обговорювати після звіту
ревізійної комісії.
Винесли на голосування пропозиції Давиденко Д.С. збільшити
членський внесок до суми 100 грн.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –
Залишити суму членського внеску 50 грн.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

По сімнадцятому питанню:
Виступили:
Ананьєв О.В., Давиденко Д.С. запропонували кандидатуру делегата від
ВП ГС ВРЛ в Київській області на першу звітно-виборчу Конференцію
ГС ВРЛ Жмур Є.В, який не заперечував.
Голосували:
ЗА –
ПРОТИ –
УТРИМАЛИСЬ –

