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ПРОТОКОЛ  

звітно-виборчої конференції ФСО України 11.11.2017 р., м. Київ. 
 
Відкриття Конференції:  
Президент ФСО України Т. Божко привітала делегатів Конференції і оголосила 
звітно-виборчу конференцію відкритою. 
 
Доповідь Мандатної комісії (МК): голова О. Дрозд зачитала протокол МК.  
Станом на 01.10.2017 р. зареєстровано 975 членів ФСО України, з них – 975 з 
правом голосу. 
Прибуло для участі у конференції всього 29 делегатів, з них 27 - з делегованими 
повноваженнями на голосування, які разом представляють 699 членів ФСО України з 
17 областей та м. Києва, що становить 72 % від загальної кількості членів ФСО 
України.  
Таким чином згідно з Статутом ФСО України Конференція має право приймати 
рішення.  
Пропозиція - затвердити звіт мандатної комісії. 
Вирішили: затвердити звіт мандатної комісії. 
Голосували: "за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол. 
 

Порядок денний 
1. Звіти. 
2. Вибори керівних органів ФСО України. 
3. Різне. 
 

1. Виступила: Т. Божко, яка запропонувала обрати Головою конференції                    
О. А. Постельняка, секретарем  конференції – В. Ж. Петрова. 
Вирішили: обрати Головою конференції О. Постельняка, секретарем конференції –  
відповідального секретаря ФСО України В. Петрова.  
Голосували: "за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол. 
 
 
 Обрання лічильної комісії.  
Запропонований кількісний склад - 2 особи.  
Голосували: “за” - одноголосно.  
Пропозиція  - голосувати списком.  
Голосували: “за” - одноголосно.  
Персонально: Н. Сердюк, О. Рудакова 
Голосували: “за” - одноголосно.  
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Н. Сердюк, О. Рудакова.  
 
 
Обрання робочої президії.  
Запропонований кількісний склад – до 2-х осіб і секретар.  
Голосували: “за” - одноголосно.  
Пропозиція  - голосувати списком.  
Голосували: “за” - одноголосно.  
Персонально: О. Постельняк, В. Петров (секретар).  
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Голосували: “за” - одноголосно.  
Вирішили: обрати робочу президію у складі:  О. Постельняк, В. Петров (секретар). 
 
Затвердження порядку денного.  
Делегати ознайомилися з проектом порядку денного (ПД) конференції:  

 
Проект денного (ПД) конференції: 

11.11.2017 субота 
8:00–9:00                Реєстрація делегатів конференції 
9:00-9:30                Організаційні питання, вибори керівних органів Конференції, звіт 

мандатної комісії. 
9.30-10:30               Відкриття Конференції, Звіт Президента ФСОУ Божко Т. П. 
10:30-11:00             Звіти: наглядова рада, віце-президент  ФСОУ. 
11:00-11:30             Обговорення звітів. 
11:30-12:00             Вибори Президента ФСО України, віце-президента/ів ФСО  

України. 
12:00-12:30             Вибори членів Президії ФСО України. 
12:30-13:00             Вибори Наглядової ради, керівників і членів комісій ФСО України. 
14:00-18:00             Різне (виступи учасників конференції, оголошення). 
                        Закриття конференції. 
 
Вирішили: прийняти порядок денний за основу. 
Голосували: “за” -  одноголосно. 
 
Обговорювали регламент роботи Конференції. Пропозиції:  

-          до 60 хвилин на звіт президента ; 
- до 15 хвилин на звіт наглядової ради;  
- до 15 хвилин на звіт віце-президента;  
- до 10 хвилин на звіти комісій;  
- до 50 хвилин на обговорення;  

Регламент при обговоренні: 
- до 5 хвилин на виступ;  
- запитання до президента – до 30 хв., інші – до 10 хв.; 

Голосували: “за” – одноголосно – рішення прийняте. 
 
Визначали регламент голосування для виборів президента ФСО України:  
пропозиція – відкрите. 
Вирішили:  провести відкрите голосування. 
Голосували: “за” – одноголосно. 

* * * 
1. Звіти. 
1.1 Слухали доповідь Президента ФСО України Т. Божко - “Звіт про роботу ФСО 
України у період 2015-2017 рр.”.  
 
1.2 Слухали голову Наглядової ради А. Дудіна. Додаток 1 
За результатами перевірки складений акт. Додаток 2 
Оцінка роботи федерації за звітний період – задовільно.   
Інформацію прийняли до відома.  
 
1.3 Слухали віце-президента ФСО України О. Постельняка. 
Оцінка роботи федерації за звітний період – задовільно.   
Інформацію прийняли до відома. 



 
1.4 Слухали доповідь голови комісії з етики М. Божка.  
М. Божко проінформував, що заяв за звітний період не надійшло. 
Оцінка роботи федерації за звітний період – задовільно.   

* * * 
1.5  В обговоренні виступали:  
М. Опанасенко, В. Ліпка, С. Кобець, О. Дрозд, В. Петров, А.Журавель, О. Постельняк, 
В. Березовський. 

* * * 
Надійшла одна пропозиція проголосувати оцінку роботи ФСО України за звітний 
період 2015-2017 роки: задовільно.  
Провели реєстрацію голосів: присутні делегати, які представляють 699 членів 
федерації. 
Вирішили: визнати роботу ФСО України у 2015-2017 рр. задовільною. 
Голосували: "за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол. 
 
 
2. Вибори керівних органів ФСО України на 2017-2019 рр. 
2.1. Вибори Президента ФСО України.  
Була висунута одна кандидатура: Тетяна Петрівна Божко (м. Черкаси).  
Т. Божко розповіла про своє бачення подальшої роботи федерації.  
Голосували обрання Т. Божко на пост президента ФСО України на 2017-2019 рр.  
Вирішили: президентом ФСО України на 2017-2019 рр. обрати Т. Божко.  
Голосували: "за" - 696 гол., "проти" – 1 гол., "утримались" – 2 гол. 
 
2.2. Обговорювали пропозиції, щодо кандидатури на посаду віце-президента ФСО 
України. Була висунута одна кандидатура: Олег Анатолійович Постельняк (м. Суми). 
Вирішили: обрати на посаду віце-президента ФСО України на 2017-2019 рр.             
О. А. Постельняка.  
Голосували: "за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол. 
 
 
2.3. Вибори Президії ФСО України.  
Обговорювали питання про склад Президії.  
Обговорювали принципи формування Президії та кількісний склад.  
Розглядали пропозицію – 7 членів. 
Вирішили: обрати Президію у кількості 7 членів (включаючи президента та віце-
президента за посадою згідно із Статутом).  
Голосували пропозиції щодо кількісного складу:  
7 членів: "за" ― 517 гол.; "утрималися" – 182 гол., "проти" ― 0 гол. 
  
Обговорювали пропозиції до складу Президії.  
Висуваються кандидатури:  
О. Дрозд, А. Журавель, C. Машинський, В. Ліпка, В. Ткаченко, В. Кудрін 
Обговорювали принципи голосування.  
Обговорювали принципи формування Президії та кількісний склад.  
Розглядали пропозицію – 7 членів.  
Голосували пропозиції щодо кількісного складу:  
7 членів: "за" - одноголосно.  
Вирішили: обрати Президію у кількості 7 членів (включаючи президента та віце-
президента за посадою згідно із Статутом).  

 



Обговорювали пропозиції до складу Президії.  
Висуваються кандидатури:  
В. Ліпка, О. Дрозд, А. Журавель, C. Брін, О. Калінкін (самовідвід), В. Ткаченко, В. 
Кудрін.  
Обговорювали принципи голосування.  
За відсутністю інших пропозицій погодили провести рейтингове голосування.  
Голосували по кандидатурах (кількість голосів "за" ):  

О. Дрозд – 679  
А. Журавель – 320  
C. Брін - 495  
В. Ліпка - 499  
В. Ткаченко – 664  
В. Кудрін - 495 

Із запропонованих 6 кандидатур за більшістю голосів обрані 5 членів Президії.  
 

Вирішили:  
- обрати Президію на 2017-2019 рр. у складі 7 осіб – Т. Божко (за посадою),     О. 
Постельняк (за посадою), О. Дрозд, В. Ткаченко,  В. Ліпка, С. Брін, В. Кудрін. 
- доручити Валентині Іванівні Венгер, яка зареєстрована у м. Києві,                вул. 
Сєченова, буд. 7-а, кв. 60, паспорт НЕ 037860 виданий 19 грудня 2001 року 
Черкаським РВ УМВС України у Черкаській області, подати документи про зміну 
складу керівного органу ФСОУ для державної реєстрації  

 
2.4. Вибори Наглядової ради (НР).  
Запропонований кількісний склад – до 3-х осіб.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
Виступали: А. Дудін.  
Висуваються 3 кандидатури: А. Дудін, М. Наровлянська, Г. Калініченко.  
Пропозиція - голосувати списком.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
Вирішили: обрати НР у складі: А. Дудін, М. Наровлянська, Г. Калініченко.  
Голосували за склад НР:  
"за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол.  
 
 
2.5 Обговорювали кандидатів до складу комітетів і комісій. 
2.5.1. Вибори комісії з етики.  
Запропонований кількісний склад – до 3-х осіб.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
 
Висуваються 3 кандидатури: М. Божко, Н. Сердюк, І. Тумак.  
Пропозиція - голосувати списком.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
Вирішили: обрати комісію з етики у складі: М. Божко, Н. Сердюк, І. Тумак. Голосували 
за склад комісії з етики:  
"за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол.  
 
2.5.2. Вибори комісії ветеранів.  
Слухали В. Ліпку про обрання комісії ветеранів (КВ). 
Запропонований кількісний склад – до 3-х осіб.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
 



Висуваються 3 кандидатури: Т. Божко (голова), В. Петров, В. Ліпка. 
Пропозиція - голосувати списком.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
Вирішили: обрати комісію ветеранів у складі: Т. Божко (голова), В. Петров, В. Ліпка. 
 Голосували за склад комісії ветеранів:  
"за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол.  
 
2.5.3. Вибори антидопінгової комісії.  
Слухали Т. Божко про обрання антидопінгової комісії. 
Запропонований кількісний склад – до 3-х осіб.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
 
Висуваються 3 кандидатури: В. Ткаченко (голова), В. Петров, Р. Глібов. 
Пропозиція - голосувати списком.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
Вирішили: обрати антидопінгової комісію у складі: В. Ткаченко (голова), В. Петров, Р. 
Глібов.  
Голосували за склад антидопінгової комісії:  
"за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол.  
 
2.5.4. Вибори спортивно-технічної комісії.  
Слухали О. Постельняка про обрання спортивно-технічної комісії.  
Запропонований кількісний склад – до 5-ти осіб.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
 
Висуваються 5 кандидатур: О. Постельняк (за посадою), В. Кірьянов, В. Петров,              
В. Ткаченко, М. Тесленко. 
Пропозиція - голосувати списком.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
Вирішили: обрати спортивно-технічну комісію у складі: О. Постельняк (за посадою), 
В. Кірьянов, В. Петров, В. Ткаченко, М. Тесленко. 
Голосували за склад спортивно-технічної комісії:  
"за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол.  
 
2.5.5. Вибори комісії суддів.  
Слухали О. Постельняка про обрання комісії суддів.  
Запропонований кількісний склад – до 5-ти осіб.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
 
Висуваються 4 кандидатури: О. Постельняк (за посадою), С. Сухарєв, С. Кобець,        
В. Ліпка. 
Пропозиція - голосувати списком.  
Голосували: "за" - одноголосно.  
Вирішили: обрати комісії суддів у складі: О. Постельняк (за посадою), С. Сухарєв, С. 
Кобець, В. Ліпка. 
Голосували за склад комісії суддів:  
"за" ― 699 гол.; "утрималися" – 0 гол., "проти" ― 0 гол.  
 
2.5.6. Про створення медіа комісії.  
Слухали В. Петрова про необхідність створення медіа комісії.  



Погодили: доручити члену Президії С. Машинському підготувати питання про 
створення медіа комісії на розгляд Президії та розглянути питання на черговому 
засіданні Президії. 
 
3. Різне. 
Слухали В. Березовського про зміни до Фінансово-майнового регламенту. 
Пропозиції: збільшити проценти на долю Організатора, внести зміни до пільг на 
сім’ю.  
Слухали М. Опанасенка щодо Положення про відокремлені підрозділи та спосіб 
прийняття рішень. 
 
Виступали: В. березовський, В. Безручко, А. Подгаєцький, В. Петров, С. Кобець, В. 
Кудрін, О. Постельняк, Т. Божко. 
Слухали _. Басюка про стан справ у Вінницькому відокремленому підрозділі та про 
членство у федерації Л. Пронтішевої. 
Т. Божко зазначила, що питання щодо членства Л. Пронтішевої у ФСОУ може бути 
розглянуте Президією за умови наявності особистої заяви та особистої присутності 
на засіданні. 
Інформацію прийняли до відома.   
 
Слухали В. Бібленка про створення Громадської організації "Федерація рогейну 
України" (код  41716465, скорочено  - ФРУ), що має статус всеукраїнської 
громадської організації, має окремі підрозділи по всій Україні. 
Членами ФРУ є поточні та колишні спортсмени, які виступають як на національних 
змаганнях, так і неодноразово на чемпіонаті Європи з рогейну та чемпіонату світу з 
рогейну, а також спортивні тренери, громадські діячі та інші громадяни України 
різного віку. 
Основні цілі та мета реєстрації - це визнання на території України рогейну як 
окремого виду спорту, вихід дисципліни «рогейн» з ФСОУ та його розвиток по всій 
Україні. 
Виступали С. Кобець, В. Ліпка, Т. Божко, О. Постельняк. 
Інформацію прийняли до відома, рішень не приймали.   
 
 
 
На цьому конференція закінчила свою роботу. 
 
Протокол вів           
відповідальний секретар        
ФСО України           В. Ж. Петров 
 
 
 
 



Додаток 1 
 

Д О П О В І Д Ь                
                  ГОЛОВИ КРК ДУДІНА А.В. ПРО  РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (КРК) 

                                        ФСО  України на  КОНФЕРЕНЦІЇ  11.11.2017. 
 
   Контрольно-ревізійна Комісія  ФСО була обрана на конфер. ФСО  у листопаді 2015 р. у складі:  Дудін 
А.В., Наровлянська М.Д., Рудакова О.  З 12.11.2016р. вона,згідно з новим Статутом, змінила назву з 
КРК на Наглядову раду. 
1.11.2017 р. була проведена остання перевірка фінансово-господарської  діяльності ФСО за 2017 рік.     
Складено Акт перевірки. 
.  
Згідно п.4.18. Статуту ФСО всіма «коштами та майном ФСО розпоряджається Президент». Він же 
«відповідає за фінансову діяльність ФСО, приймає та звільнює штатних працівників ФСО».  У нас 
штатних працівників нема. 
Згідно Статуту ФСО.  Президент також «відповідає за розподіл, та використання матеріальних та 
фінансових фондів», якщо такі є. 
 
    За ітогом останньої перевірки (за 2017 рік) складено Акт, з яким  
делегати конференції могли ознайомитись на стендах конференції. 
  Перечень документов, которые  были предъявлены  во время проверки и замечания по ним, в 
основном, отражены в Акте.  
     Хотел бы ещё раз отметить  добросовестное отношение Президента и бухгалтера к ведению 
документов финансово-хозяйственной деятельности ФСО.    Также отмечаю, что любое существенное 
замечание КРК 
сразу же бухгалтером и Президентом выполнялись беспрекословно. 
   
Из замечаний это то, что осталось в  ФСО довольно большая сумма неизрасходованных средств.  Но 
календарный год ещё не закончился, да и два-три месяца следующего года поступления будут 
небольшими, впереди ждёт ещё взнос ФСОУ в ИОФ и другие взносы, потому «заначка» пригодится. 
Тревожит только то, что эта сумма за год увеличилась почти в полтора раза. 
     По части проверки «Дотримання керівними органами ФСО України статутних вимог» КРК может 
доложить конференции следующее – «статутні вимоги», в основном, соблюдались. И, если, 
конференция даст положительную оценку работе Президиума за отчётный период, то этим одобрит 
его работу и подтвердит правильность его решений. 
 
  Какие выводы, замечания и вопросы возникли в ходе и после ревизии. 
- Документация финансового и бухгалтерского учета, 
банковской и прочей финансовой отчетности ФСО ведется на достаточно профессиональном уровне 
(бухгалтер Венгер В.). 
-    Некоторые документы на момент проверки были заполнены карандашем, 
что для финансовых документов недопустимо, на некоторых документах не было 
подписей отчитывающихся. Эти замечания были оперативно учтены и к конференции исправлены. 
Могу доложить конференции, что под каждую статью 
бюджета имеются финансовые документы или протоколы заседания Президиума 
с соответсвующим утвержденным решением. 
-     За 2016(ноябрь)-2017(ноябрь) гг. проведено   14  заседаний Президиума. 
   Финансовые вопросы ФСО рассматривались  почти на всех заседаниях Президиума.  
-   Об исполнении Бюджета ФСО за 2017 год доложила Татьяна Петровна в своём докладе и имеется 
на стенде. НР подтверждает исполнение Бюджета, что отражено в Акте. 
-   Кворум на Президиумах соблюдался. 
-   На заседаниях Президиума  рассматривались  жизненно важные вопросы Федерации. 
-  Достаточно чётко ведётся Каталог членов ФСО.   
    По Уставу  ни в какие руководящие органы ФСО не член Федерации избираться не должен.  
По Уставу (п.3.1, 3.2, 3.3): Членство у Федерації є добровільним і підтверджується наявністю чергового 
членського внеску до Федерації,   
оговаривается избрание членов Федерации в руковод. органы ФСО.        
 «Добровільне вибуття з Федерації вважається таким, якщо член Федерації на протязі року не сплатив 
членського внеску».  
Это для тех, кто не торопится платить взнос.  
     Улучшилась работа мандатных комиссий на соревнованиях, но всё же Ревизионная комиссия 
констатирует, что на некоторых соревнованиях  работа 
мандатной комиссии еще затягивалась.  



   Тут вина как организаторов, так и некоторых представителей, готовящих заявки. 
   Протоколы заседаний Президиумов имеются на сайте федерации.   С ними может ознакомиться 
каждый желающий.   Ответственный секретарь ведет документацию достаточно чётко. 
Иногда бывают сбои сайта и некоторые неточности в информации, были претензии  у людей по 
поводу запаздывания размещения  бюлетеней и результатов соревнований на сайте ФСО.  
   Есть также предложение после заседаний Президиумов на главной странице сайта ФСОУ давать 
краткое сообщение о результатах заседания. 
       Протоколы результатов соревнований уже (после критики на прошлых конференциях) стали 
оформляться с расчётом выполнения разрядов. 
Но часто возникают вопросы к представителям по поводу отсутствия разрядов  
в предварительной заявке. Это влияет на определение ранга соревнований и, 
соответственно, на выполнение (не выполнение) разрядов. 
       Большие  взносы на некоторых соревнованиях отпугивают потенциальных участников. Так этой 
осенью прошло подряд несколько соревнований в Киеве со значительным взносом участников. Это 
Открытый Кубок, Кубок Онищука, Чемп.    
Украины по спринту, Голосеевская осень. Из-за больших взносов некоторые выбирали в каких 
соревнованиях или в какой из дней поучаствовать. Не всем по карману заплатить за участие во всех 
стартах этих соревнований сумму порядка 200-300 грн. и больше. 
       Есть вопросы к Статуту ФСО. Особенно по Наглядовій раді. 
Исходя из п.4.21-4.25. функции НР по сравнению с КРК сократились, сведясь, 
в основном, к консультативным и контрольным функциям использования финансовых средств ФСОУ. 
Контроль за выполнением уставных требований вообще 
пропал.  Незря, видимо, некоторые общественные объединения от НР отказалисть и 
в Уставе оставили или КРК или РК. В то же время на НР возложили судейские функции по искам как 
руководства ФСОУ так и её рядовых членов. 
       В заключении, хотелось бы поблагодарить членов КРК(НР) Наровлянську М. и Рудакову О. за 
плодотворную работу, а также выразить благодарность Божко Т.П., Постельняку О., Петрову В., 
Президиуму за добросовесное отношение к делу СО. Считаю, что они выполнили те задачи, которые 
возложила на них отч.-выбор. конференция 2015г. и конференция 2016 г. 
 
    Работу Федерации за отчетный период можно оценить как 
    УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ. 
 
 
         Голова НР ФСО України  А.Дудін  



Додаток 2 
 
 

Наглядова Рада 
Федерації  спортивного  орієнтування  України 

 

А  К  Т 

результатів перевірки фінансово-господарської діяльності та дотримання статутних вимог 

ФСО України 
      м. Київ                                                        01.11.2017 р. 
 
      Перевірку проведено головою Наглядової ради (далі - НР) ФСО України  
Дудіним А.В., членом НР Наровлянською М.Д. та погоджено з членом НР Рудаковою О. згідно з пп. 
4.21-4.25. Статуту ФСО України і у присутності  головного бухгалтера федерації Венгер В. І. 
      Перевірялась діяльність з 01.11.2016 року по 01.11.2017 року.  

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Федерації за цей період були президент 
ФСО України Божко Т.П. та головний бухгалтер      Венгер В.І. 
 

          Для перевірки були надані наступні документи: 
- касова книга  з  прибутковими та видатковими касовими ордерами; 
- чекова книжка; 
- банківські  (Укрсоцбанку) документи з додатками; 
- доручення від ФСОУ на Венгер В. І. для роботи з банком (з серпня 2017 р. продовжено на 3 

роки);  
- авансові звіти використання коштів наданих на відрядження; 
- щорічний податковий звіт за 2016 рік наданий у Печерську податкову інспекцію; 
- бюджет ФСОУ 2017 року.  

 

           1. Надходження та витрати Федерації 
 

   Залишок  коштів на 01.11.2016 року становив 118655.91 грн, а на 01.01.2017 року – 150522.04 грн. 
1.1. Надходження федерації за період з 01.11.2016 року по 01.11.17 року формувалися за 

рахунок індивідуальних річних членських внесків (72757,50 грн), заявочних (133940 грн) внесків на 
змаганнях (у готівковому та безготівковому вигляді) та інших надходжень  і склали 357565.41 грн. 

 
1.2. Підтверджено надходження цільових коштів за цей період на відрядження спортсменів: 

Бойко Д. та Шолін В. – 2212 грн (на відрядження на чемпіонат України з СОБ) та Рясна Л. – 30000 грн 
(на участь у чемпіонаті світу серед ветеранів у Новій Зеландії). 
       1.3. Витрати ФСО за означений період  відповідно до виконання Бюджету складали (за 
статтями у гривнях):  

 відшкодування витрат на роботу секретаря ФСОУ –34100 грн,  

 витрати на роботу бухгалтерії, інформаційно-консультаційні послуги (юридичні, адвокатські та 
ін. до кінця 2017р.) – 24000 грн,  

 річний внесок в СКУ – 4000 грн,  

 річний внесок в МФР (Міжнародна федерація рогейну) – 1350 грн; 

 річний внесок в ІОФ за 2017 рік – 1500 євро (45346 гр.),  

 послуги банку - 2886.71 грн,  

 витрати на роботу Президії (покриття витрат на відрядження членів Президії, контролерів ФСО, 
інспекцію, презентацію, державна реєстрація відокремлених підрозділів, розробка та 
реєстрація нового Статуту ФСОУ, сайт он-лайн заявки, хостінг для сайту ФСОУ тощо) - 
21640.66 грн,  

 поштово-канцелярські витрати, закупівля та заправка картриджів - 2468грн, 

 друкування нових Правил зі спортивного орієнтування – 2790 грн; 

 витрати на нагородження спортсменів за Кубок України СОБ (дипломи та інше) – 4000 грн.,  

 підготовка картографічних матеріалів в м. Трускавець 23500 грн,   

 оплата оренди приміщень для конференції ФСОУ 2017 – 3750 грн,  

 оплата навчально-тренувальних зборів збірних команд України СОБ у      м. Херсон – 5000 грн;     

 цільова допомога на відрядження на чемпіонат України СОБ Бойко Д. та   Шоліну В. – 2212 грн;   

 цільова допомога Рясній Л. на участь у чемпіонаті світу серед ветеранів СОБ у Новій Зеландії – 
30000 грн. 

   Всього витрат за звітний період – 207043.37 грн. 
 



      1.4. Залишок коштів ФСОУ станом на 01.11.2017 р. – 150522.04 грн.  
 
      1.5. Документи фінансового та бухгалтерського обліку зберігаються у належному стані. 
 
      1.6.  Валютного рахунку ФСО України не має. 
 

1.7. З березня 2011 року поточний рахунок ФСО України:  
р/р 2600 1000031699 у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк»,  
МФО 300023, ідентифікаційний код 20067377.  

Зараз вирішується питання переводу поточного рахунку ФСОУ до іншого банку. 
Залишок на рахунку банку станом на 01.11.2017 р. становив 10267.98 грн. 
     1.8.  Зовнішніх перевірок ведення діяльності ФСО у звітному періоді не було. 
 

   

 2. Дотримання керівними органами ФСО України статутних вимог 
2.1. Наглядовій раді були надані документи ФСО: 

- фінансово-майновий регламент ФСО України на 2017 рік; 
- регламент роботи Президії ФСО України на 2016-17 роки; 
- реєстраційний регламент ФСО України на 2017 рік; 
- бюджет ФСО на 2017 рік з надходженнями та витратами; 
- протоколи засідань Президії ФСО України з  01.11.2016 по 01.11.2017 року. 

 
2.2. Керівні органи ФСО у своїй діяльності дотримуються вимог Статуту ФСО України, рішень 

Конференцій, регламентних документів ФСО України та Міністерства молоді та спорту України.   
 
2.3. З 2016 (листопад) року по 01.11.2017 року проведено 14 засідань Президії ФСО (з них два у 

телефонно-електронному режимі). Протоколи засідань Президії ведуться згідно з регламентом роботи 
Президії ФСО України. На засіданнях Президії розглядалися питання господарської та фінансової 
діяльності ФСО України та інші питання. 

 
2.4. Протоколи засідань Президії ведуться  у комп’ютерному вигляді, є на сайті Федерації, 

можуть бути за запитом вислані електронною поштою відокремленим підрозділам ФСО 
та всім бажаючим. 

2.5. Бюджет ФСО за 2017 рік, в основному, виконано. 
 

      3. Недоліки та побажання 
 

      3.1. На думку НР залишок невикористаних коштів ФСОУ досить високий.  
      3.2. Деякі члени Президії майже не приймали участі у роботі Президії ФСОУ. Тому під час виборів 
до складу Президії треба роз’яснити кандидатам, що членство в Президії не є почесним, а потребує 
активної участі у підготовці та прийнятті рішень Президії на благо розвитку СПОРТИВНОГО 
ОРІЄНТУВАННЯ України. 
 
        Голова НР ФСОУ                         А. Дудін 
        Член НР ФСОУ                           М. Наровлянська          
      Член НР  ФСОУ                                                   О. Рудакова 
 
 
    Ознайомлені: 
Президент ФСО України                                                Т. Божко 
Головний бухгалтер                                                        В. Венгер 


