
УВАГА!!! 

В  період з 7 по 8 дистопада  відбудеться семінар  та загальні збори 

тренерів ФСО  України  (до 5 осіб з правом  голосу  від регіону , програму  див. 

нижче). 

9-10 листопада  відбудеться звітно-виборча  конференція Федерації 

спортивного  орієнтування України (програму  див. нижче). До участі 

запрошуються всі члени ФСОУ  особисто  або  можуть делегувати  свої 

повноваженя уповноваженим  особам  – делегатам, які обираються на зборах 

відокремлених  підрозділів  Федерації або  членам  Президії ФСОУ. В  цьому  

випадку  делегат, що прибув  на Конференцію, під час реєстрації має 

пред`явити  довіреність з підписами  членів  Федерації, що делегують свої 

повноваження. (зразок довіреності на голосування  (doc + pdf). 

 Місце  проведення: м. Київ,  вул. Академіка  Заболотного, 144, база «Ю ний 

турист», конференцзал  

(http://uacenter.info/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0 -

%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82.)  

Бронювання та оплата  за розміщення самостійно, можливе  на базі 

«Ю ний турист», вул. Академіка  Заболотного, 144, на базі самостійне 

приготування їжі заборонено! Замовити розміщення на базі "Ю ний турист" 

можна  за телефонами  526-04-78, 526-36-42,  

Керівникам відокремлених підрозділів ФСО України. 

На виконання вимог Статуту ФСО України просимо до 30 жовтня 2019 року 

надати такі дані: 

1. Фінансовий звіт за використання коштів, отриманих підрозділом від 

членських внесків в період між конференціями 2017-2019 рр.; 

2. Звіт про діяльність підрозділу  в період 2017 -2019 рр. у довільній 

формі, але має бути наданий письмово ( у ел. вигляді, зразок додається) 

- для публікації на сайті ФСОУ. 

3. Пропозиції щодо діяльності ФСОУ та кандидатури до керівн их органів 

ФСОУ на розгляд звітно -виборчої конференції 09 -10.11.2019, м. Київ 

(див. зразок). 

 

Висування кандидатур. 

Програма  семінару  та зборів тренерів:  

  

07.11.2019 четвер  

11:00 – 13:00 Реєстрація делегатів  семінару  та загальних  зборів  тренерів  ФСО  

України (до  5 осіб з правом  голосу  від регіону) 

13:00 Відкриття семінару 

13.30-18.00 Семінар   тренерів  ФСО  України  

08.11.2019 п’ятниця 

09:00 – 16:00 Семінар   тренерів  ФСО  України. 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+144,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.356208,30.4723658,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40d4c86678ca7f87:0x269511d7e74f2f54!2z0LLRg9C70LjRhtGPINCQ0LrQsNC00LXQvNGW0LrQsCDQl9Cw0LHQvtC70L7RgtC90L7Qs9C-LCAxNDQsINCa0LjRl9Cy!3b1!8m2!3d50.356208!4d30.4745545!3m4!1s0x40d4c86678ca7f87:0x269511d7e74f2f54!8m2!3d50.356208!4d30.4745545?hl=ru
http://uacenter.info/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uacenter.info/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uacenter.info/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://www.orienteering.org.ua/index.php/federation/konferentsiya-fsou-2017


16.00 – 19.00 Звіти голів  тренрад, обговорення, висування кандидатур  на 

посади голів  та членів тренрад (відповідно  до "Положення про  ТР") 

 

Програма  звітно  виборчої конференції:  

09.11.2019 субота 

до – 11:00  Реєстрація делегатів  конференції 

11:00  Відкриття Конференції 

11:00 – 11:30   Організаційні питання, вибори керівних  органів  Конференції, 

звіт мандатної комісії 

11:30 – 11:45 Звіт Ревізійної комісії 

11:45 – 12:30 Звіт Президента  ФСОУ  Божко  Т.П. 

12:30 – 13:30 Обговорення докладів 

13:30  - 14:30 Перерва 

14:30 – 15:30 вибори Президента ФСО  України 

15:30 – 16:30  вибори віце-президента/ів  ФСО  України 

16:30 – 18:30 вибори членів  Президії ФСО  України 

18:30 – 19:30  Різне  (виступи  учасників  конференції, оголошення, 

нагородження) 

10.11.2019 неділя 

9:00 – 9:30 Організаційні питання 

9:30 – 10:30 Вибори керівників  і членів  Наглядової ради. 

10:30 – 11:00  Вибори керівників  і членів  комісій ФСО  України 

11:00 – 12:00 Створення Ради керівників  відокремлених  підрозділів  ФСОУ 

12:00 – 12:40 Календар  змагань на 2020 р. 

12:40 – 13:00 Перерва 

13:00 – 14:00 Різне  (виступи учасників конференції, оголошення, 

нагородження). 

 14:00  Закриття конференції 

 


