
ЗАЯВА  
Кандидата до керівних органів Громадської організації 

«Федерація спортивного орієнтування України». 
 

Я, Постельняк Олег Анатолійович, планую взяти  участь  у  роботі  
конференції у м. Києві 09-10.11.2019 р. та у виборчих керівних органах 
федерації на період 2020 – 2021 років на посаді президента ФСОУ. 

Усвідомлюю, що члени керівних органів ГО ФСОУ здійснюють свої 
повноваження на громадських засадах. 

Програма діяльності  
у складі керівних органів Федерації: 

- подальше сприяння розвитку спортивного орієнтування шляхом розроблення та виконання відповідних 
програм; 

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва:  моніторинг матеріалів ІОФ, забезпечення переклад та 
публікації їх на сайті ФСОУ, підготовка та проведення заходів щодо святкування Всесвітнього Дня 
Орієнтування, підготовка кандидатур для участі у діяльності ІОФ, участь у опитуваннях ІОФ, підготовка 
пропозицій ФСОУ до Генеральної асамблеї та Конгресу ІОФ, участь у розробці нормативних документів 
ІОФ (правила, нові види програми); 

- співпраця з засобами масової інформації, поширення у будь-який законний спосіб інформації про свою 
роботу та предмет своєї діяльності; 

- сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних 
міжнародних спортивних змаганнях; 

- сприяння організації та проведенню офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та 
всеукраїнських спортивних змагань; 

- організація і проведення спільно з зацікавленими організаціями, установами, закладами підготовки та 
підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших спеціалістів; 

- сприяння розвитку та удосконаленню засобів комунікації, наповненню матеріалами сайту ФСОУ та 
сторінок ФСОУ у соціальних мережах; 

- сприяння розробці програмного забезпечення для проведення змагань, реєстрації своїх членів, 
здійснення контролю за міжклубними переходами спортсменів у відповідності до реєстраційного 
регламенту та т.ін.; 

- сприяння виготовленню для внутрішніх потреб спортивного обладнання, картографічних матеріалів та 
іншої продукції, необхідної для діяльності Федерації; 

- сприяння розвитку орієнтування у регіонах, організація методичної та практичної допомоги 
відокремленим підрозділам ФСОУ. 

 
Загальні відомості 
1. Дата народження "14"липня  1964 р.       
2.  Громадянство - Україна 
3. Освіта - повна вища. 
Назва освітнього закладу - Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка  
Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом) – вчитель фізичної культури 
4. Місце основної роботи, посада – тренер-викладач КЗ КДЮСШ №1 м.Суми 
5.  Громадська діяльність у сфері спорту, спортивному орієнтуванні – віце-президент ФСОУ з 2011 року. 
 
 Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про 
захист персональних даних». 
 

«01» листопада 2019 року                           ______________                                 Постельняк О.А. 
                                                                                                              (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

Додатки: 

1. Копія паспорта громадянина України (першої - шостої сторінок та сторінки з відміткою реєстрації місця 
проживання). 


