
ФЕДЕРАЦIЯ СПОРТИВНОГО ОРIЄНТУВАННЯ  УКРАЇНИ 
Поштова адреса: вул. Еспланадна 42,  01601  м. Київ, Україна, Тел./факс: (044) 289-4592 
Тел. моб.: +38 (066) 382 1987,  e-mail: UOF@orienteering.org.ua   www.orienteering.org.ua 

 
 

ПРОТОКОЛ  № 5   
Президії від 26.02.2018  

(за телефонним опитуванням та електронною поштою) 
 

Присутні: Т. Божко - президент ФСО України, О. Постельняк - віце-президент 
ФСО України, члени Президії – В. Ліпка, В. Ткаченко, О. Дрозд, В. Кудрін,                  
С. Машинський, відповідальний секретар ФСО України - В. Петров. 

 
 
Порядок денний 
1. Про розподіл фінансування ММСУ на розвиток спорту ветеранів.. 
 
Слухали Т. Божко про пропозицію щодо розподілу виділенних ММСУ на СО      

на 2018 рік коштів у розмірі 70 тис. грн. : пропоную СОБ – 55 тис. грн., СОР – 15 грн. 
 
Слухали В. Петрова:  
1) На мій погляд, при вирішенні питання про розподіл фінансування ММСУ на 

ветеранів немає "терміновості", тому Президії треба прийняти зважене 
іаргументоване рішення. 

Якщо я правильно читав Статут, то в ФСОУ існують "керівні органи", до їх 
складу входить комісія ветеранів (Т. Божко, В. Ліпка, в, Петров) і логічно на рішення 
Президії з цього питання виносити рішення комісії ветеранів . 

2) Думки про розподіл в комісії ветеранів ФСОУ розділилися: 
Липка: СОБ – 40 тис грн, СОР – 30 тис грн.  
Божко: СОБ - 55, СОР - 15 
Петров: СОБ - 50%, СОР - 50%, АЛЕ до голосування Президії вирішити два 

вважаю за необхідне вирішити питання: 
- давати чи ні в принципі гроші на ЧУ вет? 
- дати прогноз: скільки коштує участь і скільки медалей на вкладені гроші 

отримає ФСОУ? (читай: чи треба ФСОУ фінансувати "спортивний туризм"?). 
Мої аргументи: 
- фінансування на ветеранів на 2018 рік ФСОУ отримала завдяки наявності 

медалей СОР; 
- спочатку треба розглянути питання: чи треба фінансувати ЧУ серед 

ветеранів? На сьогодні в ФСОУ немає такого рішення, що при виділенні державного 
фінансування на ЧУ серед ветероанів Організатор зобов'язаний зробити ветеранам 
знижку по внесках. Тому виділення грошей на ЧУ вет в рамках офіційних ЧУ поки не 
ефективно - гроші не "доходять" до адресата = ветеранів. 

Після останнього засідання Президії до мене зверталися з проханням винести 
на Президія пропозицію: допускати на офіційні ЧУ без внесків (або за символічну 
внесок 10 грн за карту) ветеранів починаючи з? 65 або? 70 або? (вік необхідно 
визначити). Реально йдеться про 10-12 чол, тому що на ЧУ ветерану ще треба 
доїхати, прожити і прохарчуватися.... 

- в Данію (ЧС СОБ серед ветеранів), на мій погляд, їдуть (крім М. Божка) 
потенційно самодостатні спортивні туристи, які навіть не чули про можливе державне 
фінансуванні та не мають потреби в ньому в принципі; 
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- в Чернівці (ЧС СОР серед ветеранів) їдуть все "потенційні" медалісти, і чим 
більше їх буде, тим більше грошей ФСОУ отримає від ММСУ на ветеранів на 2019 рік 
.... і серед них є "бідні", які реально потребують підтримки. 

- пропозиція В. Ліпки реально враховує інтереси і "труднощі" СОБ, і таким 
чином я більше схиляюся і підтримую пропозицію В. Липки. 

Слухали Т.Божко. 
1)  На ЧУ  ветеранів треба давати гроші і це питання було поставлене перед 

членами  Президії. 
2) В ЧС ветеранів, в основному, приймають не спортивні «туристи», а 

спортсмени, які цілий рік готуються  до цього  чемпіонату. І конкуренція серед 
ветеранів на ЧС дуже велика,  від 200 до 300  і більше чоловік в групі( на відміну від 
рогейну, де в групі 2-3 команди, та і ті з України, чи  Росії). Навіть попасти в фінал 
«А» треба дуже багато зусиль та дуже добра підготовка.  

І те, що на ЧС ветеранів їздять самодостатні люди, це особиста думка 
Петрова, яка не відповідає дійсності. Самодостатня Л.Пох, Сердюк Н., Рудакова О.? 

Ці спортсмени їдуть на ЧС, бо вважають, що мають хороший потенціал і 
будуть боротися за медалі. І не правда, що вони не знають про можливість 
фінансування.  Перезд заявкою на ЧСВ багато з них телефонували мені і задавали 
питання про можливість фінансування 

 
 
3) пропоную всім членам Президії проголосувати письмово (за електронною 

поштою):  
- за пропозицію від двох членів комісії ветеранів ФСОУ (40/30); 
- за пропозицію Т. Божко (55/15); 
- за перенесення остаточного рішення на найближче засідання Президії 
- інше рішення 
 
Вирішили: здійснити розподіл коштів ММСУ на 2018 рік на ветеранський спорт:  
СОБ - 55 тис. грн., СОР – 15 грн. 

 
Голосували: "за" – 5 гол. (Т. Божко, О. Постельняк, В. Кудрін, О. Дрозд,           

В. Ткаченко).  
 

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

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; 
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- 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 

 


