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07.02.2018 р.    № 17      

Керівнику ВП ГО "ФСОУ" 
у Харківській області 
Бєлоскурському С. Е.  
 

Копія:  
Членам ГО "ФСОУ" 
Данькову С. В., 
Міліруду Є. О., 
Опанасенку М. В.  
 

 
Шановний Сергію Едуардовичу!  

 
На адресу ФСО України 06.02.2018 року надійшов лист під назвою "Скарга 

на дії Президії ФСОУ та Президента ФСОУ" за підписами Данькова С. В. та 
Міліруда Є. О. від 02.01.2018 року. 

 
У листі є посилання на рішення засідання Ради ВП ГО "ФСОУ" у Харківській 

області від 25.01.2018 року, яке за терміном відбулося пізніше написання 
"Скарги". 

 
Тим не менш Президія ФСО України розглянула зазначений лист та 

повідомляє. 
1) Протягом періоду діяльності керівника ВП ГО "ФСОУ" у Харківській 

області М. Опанасенка у 2017 році до ФСО України не надходило жодної скарги 
(заяви, тощо), щодо недбалої діяльності його, як посадової особи. 

 
2) На засіданні Президії 20.01.2018 М. Опанасенко передав заяву про 

звільнення. Він надав пояснення, що протягом останнього часу (до засідання 
Президії 20.01.2018) намагався зв’язатися із С. Даньковим та іншими членами 
Ради ВП ГО "ФСОУ" у Харківській області для вирішення ситуації у підрозділі, але 
безрезультатно. Саме у зв’язку з бездіяльністю Ради ВП ГО ФСОУ у Харківській 
області прийняв рішення звернутися до Президії ФСОУ.  

 
У листі та протоколі засідання надаються суперечливі дані, стосовно 

питання відставки М. Опанасенко з посади.  
 
Так Є. Міліруд у своєму виступі на засіданні Ради заявляє, що  
"20 января 2018 года на арене соревнований Кубка Харьковской области по 

СОЛ ему от тренера сборной Украины Ушкварка П. стало известно о том, что 

руководитель Опанасенко Н. не будет в дальнейшем занимать избранную 

должность и его намерение сложить полномочия.". 

У тому ж тексті «По второму вопросу повестки дня выступил Даньков С.: 09 

января 2018 года Опанасенко Н. мне звонил и говорил, что в январе были оплачены 

соревнования, которые якобы не проводились. Это был компромат против него 

Белоскурского С. и он говорил о возможной отставке, кроме этого немного позже 

мне от него поступило электронное письмо, что он уходит в отставку, но я не 

придал этому значение» 
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Пояснюємо, стосовно твердження про неправомірність рішення Президії 

про призначення Керівником ВП ФСОУ С. Бєлоскурського. Президія керувалася 
п.п. 9.11. та 9.12. розділу 9. Статуту про "Порядок створення, діяльності та 
припинення діяльності відокремлених підрозділів ФСОУ": 

 

9.11. Президія Федерації має право достроково припинити повноваження 

керівника відокремленого підрозділу та призначити іншого на 

підставі: 

- письмової заяви керівника; 

- завдання рішеннями, діями або бездіяльністю керівника значної 

майнової або немайнової шкоди Федерації. 

9.12. У випадку бездіяльності відокремленого підрозділу, порушення ним 

Статуту, законодавства, спортивної етики, тощо, Президія може 

прийняти рішення про зміну керівника відокремленого підрозділу, 

закриття. Повідомлення про закриття підрозділу Президія подає до 

уповноваженого органу з питань реєстрації. Діяльність осередку 

вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до 

Реєстру громадських об'єднань та Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 
 
З повагою 

 
 

Президент          Т. П. Божко 
ФСО України 
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Додаток до листа від 07.02.2018 року № 17      

 
 

Витяг 
з протоколу Президії від 07.02.2018 № 4 (за електронною поштою) 

 
Присутні: Т. Божко - президент ФСО України, О. Постельняк - віце-

президент ФСО України, члени Президії – В. Ліпка, В. Ткаченко, О. Дрозд,             
В. Кудрін, відповідальний секретар ФСО України - В. Петров, ревізор ФСОУ -       
А. Дудін.  

 
Порядок денний 
1. Про стан справ у Відокремленому підрозділі Громадської організації 

"Федерація спортивного орієнтування України" у Харківській області. (скорочена 
назва  – ВПГО ФСОУ у Харківській області). 

 
Слухали Т. Божко про лист під назвою "Скарга на дії Президії ФСОУ та 

Президента ФСОУ" за підписами Данькова С. В. та Міліруда Є. О. від 02.01.2018 
року. 

Вирішили:  
1. до проведення позачергових загальних зборів доручити Раді ВП ГО 

"ФСОУ" у Харківській області надати Президії інформацію щодо розмірів 
державного фінансування збірної команди Харківської області для участі у 
офіційних змаганнях Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України у період 2009-2017 рр. (хто і скільки отримав грошей 
відповідно до наказів та кошторисів управління у справах молоді та спорту 
Харківської ОДА); 

2. доручити всім членам Ради ВП ГО "ФСОУ" у Харківській області сприяти 
С. Е. Бєлоскурському у проведенні загальних зборів підрозділу; 

3. за результатами загальних зборів оперативно повторно розглянути 
питання про ситуацію у ВП ГО "ФСОУ" у Харківській області га засіданні Президії 
із запрошення всіх зацікавлених сторін та прийняти рішення щодо подальшої 
діяльності/існування підрозділу відповідно до пункту 9.12. Статуту:  

9.12. У випадку бездіяльності відокремленого підрозділу, порушення 

ним Статуту, законодавства, спортивної етики, тощо, Президія може 

прийняти рішення про зміну керівника відокремленого підрозділу, закриття. 
4. доручити С. Машинському розмістити цей лист на сайті ФСОУ. 

 
Голосували: "за" – 6 гол.  

 
 
Протокол склав В. Петров 
Комп’ютерний набір В. Петров  
Т/ф.: 8-097-3976766, e-mail: uof@orienteering.org.ua  
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