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ПРОТОКОЛ  №  5  
 

засідання Президії ФСО України від 24.10.2019 р., м. Київ   
 

Присутні: О. Постельняк - віце-президент ФСО України, члени Президії –  

В. Ліпка, В. Ткаченко, В. Кудрін , відповідальний секретар ФСО України - В. Петров. 

 

Порядок денний  

 

1. Затвердження протоколу минулого засідання № 4 Президії – Т. Божко 

2.   Про стан справ  / фінансів ФСО України  – Т. Божко   

3.   Про виконання календаря 2019 року. Проблемні питання під час проведення 

ЧУ з СОБ 2019 (5 змагань, висновки, рекомендації) - О. Постельняк 

4. Про стан підготовки "програми розвитку СО на 2020 -2024" – О. Дрозд 

5. Про стан підготовки звіту до ММСУ (на статус національної)  за 2019  рік –  

О. Постельняк 

6.   Про Ф -М та Реєстраційні регламенти на 2020 рік – пропозиції на 2020-2021 рр.    

7. Про заходи СТК ФСОУ  (Правила, нормативні документи, призначення 

контролерів, інше) – О. Постельняк 

8.  Підсумки роботи Президії ФСОУ за 2018 -19 рр., рекомендації наступному 

складу Президії - О. Постельняк 

9.  Про проведення звітно-виборчої конференції ФСОУ. Про заохочення на 

підсумками сезону  – Т. Божко   

10.   Різне : 

А) про звернення О. Доценко до Президії – Т. Божко  
 

* * * 

 

1) Слухали О. Постельняка . 

Зауваження до проекту протоколу засідання Президії № 4 враховані. 

Вирішили :  

- затвердити протокол засідання Президії № 4; 

- доручити О. Постельняку внести редакційні зміни до протоколів №  1-4 та 

розмістити протоколи на сайті ФСОУ. 

Голосували: "за" – 4 гол.  

  

2) Слухали О. Постельняка про стан справ  федерації. 

Ознайомилися із бюджетом ФСОУ на 2019 рр. 

Вирішили :  

- затвердити проект бюджету на 2019 рік; 

- доручити Т. Божко  скласти проект бюджету на 2020 рік.  

Голосували: "за" – 4 гол.  

 

 

Слухали В. Петрова  про пропозиції щодо створення нових  постійних комітетів та/або 

тимчасових робочих груп фахівців в структурі ФСОУ на 2019 -2023 рр. 
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Аналіз стану роботи ФСОУ: так склалося на сьогодні - члени Президії являють 

собою як законодавчу, так і виконавчу владу в організації (тобто самі собі ставлять 

задачі, і самі своїм героїчним трудом іх виконують). Це має негативні наслідки: 

частина статутних завдань взагалі не розглядається та не виконується , не вистачає 

ресурсів. 

№  Найменування  /  Завдання  Бюджет на 

2020 рік (грн) 

1 Міжнародна комісія 10000 

 Моніторинг матеріалів ІОФ. Переклад та публікація на сайті ФСОУ   

 Підготовка та проведення заходів щодо святкування Дня Орієнтування СО. Моніторинг   

 Підготовка матеріалів/кандидатур для участі у діяльності ІОФ, у опитуваннях ІОФ   

 Підготовка пропозицій ФСОУ до Генеральної асамблеї та Конгресу ІОФ   

 Участь у розробці нормативних документів ІОФ (правила, нові види програми)   

 Разом із Медіа комісією – переклад українських матеріалів та публікація у міжнародних ЗМІ  

2  Медіа комісія 10000 

 Проведення піар компанії ФСОУ  

 Прес анонс / Прес реліз заходів ЄКП та календаря ФСОУ / співпраця із медіа відділами 

ММСУ, АВСУ та СКУ  

 

 Аналітичні статті   

 Відео / фото матеріали   

 Створення періодичного видання (газета, журнал, бюлетень) в електронному та 

паперовому вигляді 

 

 Наповнення матеріалами сайту ФСОУ та сторінок ФСОУ у соціальних мережах   

 Проведення опитувань відповідної тем атики, визначення громадської думки   

3  Комісія з комерційної діяльності ФСОУ  / менеджер, спеціаліст з маркетингу /   

Комісія з роботи із спонсорами та меценатами  

10000 

 Підготовка комплекту пропозицій потенційному спонсору  

(друковані матеріали, фото, в ідео, зразки, флаєри)  

 

 Складання проектів договорів / угод   

 Підготовка пропозицій (кандидатур) щодо підтримки/стимулювання талановитих 

спортсменів (стипендії, оплата участі у семінарах, окремих м/н заходах, НТЗ, інше)  

 

 Аналіз фінансової діяльності ФСОУ   

 Аналіз фінансової діяльності структурних підрозділів ФСОУ   

 Аналіз розподілу фінансування ФСОУ  

 Розробка кодексу етики ФСОУ  

 Допомога спортсменам у спілкуванні з іноземними клубами (виступи за клуб, проведення 

НТЗ, підготовка спортсменів у складі клубу) 

 

 Комерційні пропозиції  

 Організації виїздів закордон груп спеціалістів та вболівальників   

 Атрибутика ФСОУ: логотип, емблема, нагородна атрибутика, сувенірна, спортивна форма, 

банери, інше  

 

 Участь у складанні та виконанні/наповненні бюджету ФСОУ  

4 Комісія з розвитку  10000 

 Розробка програми розвитку СО на 2020-2025  

 Цільова комплексна програма підготовки спортсменів -кандидатів (на участь у чемпіонатах 

світу та Всесвітніх іграх)  – разом з ТР  

 

 Поетапний план / річні плани роботи  

 Аналіз структури та діяльності ФСОУ   

 Аналіз діяльності структурних підрозділів ФСОУ  

 Підготовка звіту відповідно до Договору з ММСУ (до 30.11 щорічно)   

 Участь у складанні  / поетапний контроль виконання програми розвитку  

5 ТК та Колегія суддів (окрім обов’язків відповідно до Положень) 10000 

 Семінари ФСОУ  

 Вдосконалення програмного забезпечення (ІТ)  

 Налагодження системи стажування суддівських бригад   

   

 Існуючі комісії  

6 ТР СОБ 10000  

7 ТР СОР 10000  

8 ТР ТРО 10000  

9 ТР СОЛ 10000  

10 ТР МТБО  10000  

* Кожна комісія звітує перед ФСОУ щодо витрат на свою діяльність   

 Пропозиція щодо фінансування діяльності комісій ФСОУ на 2020  рік 100 000,0 
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Існуючі комісії  

 Наглядова рада  

 Комісія з анти допінгу Комісія з етики  

 Комісія ветеранів  

 

Можливо, також, необхідно створити (затвердити Положення) Раду 

відокремлених підрозділів – як консультаційного органу Президії.  

 

Вважаю, що для нормальної роботи ФСОУ необхідне створення працездатних 

робочих органів  (виконавчих) та створення відповідних умов (фінансування) для їх 

роботи. 

Президії має приймати рішення (голосувати) з підготовлених (відповідними 

підрозділами) до розгляду питань, розподіляти їх виконання між виконавчими 

органами та здійснювати контроль . 

 

Погодили: опублікувати пропозиції на сайті ФСОУ та оголосити прийом заяв / розгляд 

кандидатів на керівництво та роботу у нових органах  (таблиця додається).  

 

 

Інші питанні. 

Звернути увагу С. Постельняк: до цього часу не  направлені до ММСУ (не 

підготовлені) пропозиції ФСОУ щодо Складу збірної команди України  зі СО, штатної 

команди на 2020 рік  та Положення про відбір на 2020 рік . 

 

Погодили: доручити В. Ткаченку зібрати інфо від керівників ТР та підготувати 

остаточну версію  Положення про відбір 2020. 

 

Розглядали проведення заходів ЄКП. 

Відзначили: проведення потребує значних організаційних та фінансових зусиль 

(особливо це стосується ЧУ спринт). Проведення змагань не приносить прибутку, 

добре – якщо організатор виходить на нуль. 

 

Існує необхідність створення комплекту обладнання для проведення основних 

змагань. Роботу у цьому напрямку вже розпочато . 

 

Вирішили :  

- зібрати пропозиції та розглянути питання про збільшення державного 

фінансування на командний ЧУ та ЧУ спринт; 

- внести зміни до Фінансово -майнового регламенту ФСОУ на 2020 рік; 

- доручити В. Кудріну та О. Постельняку скласти список пропозицій щодо 

придбання обладнання  для потреб федерації; 

- розглянути питання про витрати у бюджеті 2020 на діяльність підрозділів ФСОУ 

відповідно до пропозицій  В. Петрова . 

  

Голосували: "за" – 4 гол.  

 

 

Обговорювали  проведення семінару для організаторів змагань.  

Вирішили : 

- провести семінар організаторів змагань та контролерів 06 -08.12.2019 у м. Київ; 
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- докучити голові ТК (Є. Мазур) підготувати ана ліз проведення ЧУ СОБ в 2019 

році (висвітити позитивні сторони та помилки організаторів) ;  

- на семінар запросити суддів ГСК запланованих ЧУ СОБ  2020 року; 

- доручити голові ТК організувати у 2020 році на ЧУ СОБ стажування суддів 

наступних ЧУ (три особи – головний суддя, головний секретар, контролер – 

проїзд та проживання за рахунок ФСОУ, та без обмеження кількості інших 

суддів); передбачити на ці цілі витрати у бюджеті ФСОУ на 2020 рік у розмірі  

24 тис. грн. (4 Організатора, окрім ЧУ у Трускавці, по 6000 грн) ; 

- звернути увагу керівників ТР на надання технічних завдань на проведення 

заходів ЄКП 2020. 

 

Голосували: "за" – 4 гол.  

 

3) 

Слухали О. Постельняка Про виконання календаря 2019 рокута про проблемні 

питання під час проведення ЧУ з СОБ 2019 (5 змагань, виснов ки, рекомендації).  

Обговорювали прийом заявок на проведення заходів 2021 -2022 рр. 

 

Вирішили : у зв’язку із необхідністю своєчасно заключати Договори з Організаторами  

- доручити керівникам ТР надати до конференції до 05.11.2019  проекти структури 

календаря на 2021-2022 рр. 

 

Голосували: "за" – 4 гол.  

 

4) 

Слухали О. Постельняка про стан підготовки "Програми розвитку СО на 2020 -2025". 

Питання не вирішене, не вистачає ресурсів. 

 

Інформацію прийняли до відома. 

 

5) 

Слухали О. Постельняка про стан підготовки звіту до  ММСУ (на статус національної) 

за 2019 рік – О. Постельняк 

Термін надання звіту – до 30.11.2019 . Звіти від керівників ТР  ще не надходили.  

 

Інформацію прийняли до відома. 

 

6) 

Слухали О. Постельняка про  Фінансово-майновий  та Реєстраційні регламенти на 

2020 рік. Обговорювали пропозиції на 2020 -2021 рр.    

Голосували: "за" – 4 гол.  

Вирішили: 

- розглянути порядок збору внесків щодо частки для відокремлених підрозділів;  

- відокремленим підрозділа, що не надали (до 06.11.2019) до конференції звіт про 

використання коштів від членських внесків, не надавати фінансування на наступний 

рік;  

- внести до Ф -М 2020 наступні зміни: 

- Викласти п. 3.3.6. у такій редакції: 

Заявочний внесок на змаганнях складається з заявочного внеску до ФСОУ та 

збільшення, яке отримує Організатор - організація (клуб), що проводить змагання; 

розмір збільшення визначається таким чином:  

 якщо змагання мають достатнє централізоване фінансування - 0 %;  
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 якщо змагання не мають централізованого фінансування або 

централізоване фінансування недостатнє, збільшення внеску (або доля, що отримує 

організатор) становить до 500%  від розміру пільгового внеску у ФСОУ для членів 

ФСОУ та  

до 500%  від розміру повного внеску у ФСОУ для інших. В останьому випадку розмір 

збільшення визначається на підставі бюджету змагань. Організатор пропонує та 

узгоджує з представником ФСО України розмір збільшення внеску. В разі 

недосягнення згоди, питання розглядає Президія ФСОУ, рішення якої є остаточним.  

 
1. Розмір внесків. 

1.1. Зведена таблиця внесків на 2020 р. 

 

Групи, категорії 

Внесок за одну особу, грн. 

вступний 

 

до 

20.03 

щоріч

-ний  

після 

20.03 

вступний 

+ 

подвійний 

щорічний  

заявочний  

за вид змагань 

компенса-

ційний  

повний  пільговий  № 1  № 2  

I Ч/Ж до 2007  р.н.  - - - 10 10 10 5 

II 
Ч/Ж 2006 р.н., 

 
50 50 150 30 15 30 15 

III 
Ч/Ж 2005-2002 р.н.   

 
50 100 250 30 15 30 15 

IV Ч/Ж  2001-1961 р.н.   150 150 450 40 20 40 20 

V 

Ч/Ж 1960-1951 р. н., 

люди з обмеженими 

можливостями  

50 100 250 30 15 30 15 

VI 
Ч/Ж 1950 р.н. та 

старші 
20 30 80 20 10 20 10 

VII 
Фахівці (незалежно від 

віку)
1  50 100 250 

Участь у змаганнях не 

передбачається 

. 
Сім’я з 3 осіб та більше 

(п.3.3.3) 
20-150

2
 

30-

300
2
 

80-450
2
 50%  

2 2 

 
Почесні члени ФСОУ 

(п.3.3.4) 
- - - - - *** *** 

 

Примітки: 
1
 - Фахівці, інші особи, що приймають участь у змаганнях сплачують подвійний 

заявочний внесок. Розмір визначається в залежності від вікової групи.  
2
 - сплачує кожний член сім’ї, розмір внеску –  в залежності від вікової категорії; 

3
 - пільги не поширюються. Сплачує кожний член сім’ї, розмір внеску  –  в залежності від 

вікової категорії; 
4
  - пільги не поширюються. Розмір внеску –  в залежності від вікової категорії. 

 

7) 

Слухали О. Постельняка про заходи ТК ФСОУ (Правила, нормативні документи, 

призначення контролерів, інше). 

Правила (нова редукція) до цього часу не направлені до ММСУ.  

Створену нову систему заявки на естафетні змагання (С. Сухарєв, О. Постельняк), 

що пройшла успішні випробування в рамках Всеукраїнських змагань «Голосіївська 

осінь» у м. Київ  (730 учасників). 

Рекомендовано всім Організаторам ЄКП використовувати цю систему. 
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Існує необхідність вдосконалення існуючої програми ІТ обслуговування змагань, а 

для цього необхідні кошти. 

 

Інформацію прийняли до відома. 

 

8) 

Слухали О. Постельняка про підсумки роботи Президії ФСОУ за 2018 -19 рр., 

рекомендації наступному складу . 

Деякі побажання визначені в рішенням цього протоколу засідання.  

Інформацію прийняли до відома. 

 

9) 

Слухали О. Постельняка про проведення  звітно-виборчої конференції ФСОУ.  

Про заохочення на підсумками сезону. 

 

Вирішили: доручити  С. Машинському підготувати та розмістити на сайті ФСОУ 

оголошення про висування кандидатур на керівні посади ФСОУ на 2019 -2021 рр. 

 

Голосували: "за" – 4 гол.  

 

10) 

Різне: 

А) Президія розглянула звернення О. Доценко щодо проведення змагань Київ Сіті 

Рейс 2020 в м. Київ 23-24.05.2020. 

Вирішили: направити відповідь (див. нижче). 

Голосували: «за» - 7 голосів (три - за ел. поштою). 

Текст звернення: 
---------- Forwarded message --------- 

От: Елена Доценко  <ksosever@gmail.com > Date: вс, 20 окт. 2019 г., 23:00  Subject: City race To: Cc: Bozhko 

Tetyana <tetyana.bozhko@gmail.com > 

Доброй ночи! 

Татьяна Петровна! Хочу поделиться радостной новостью! 

С 2016 года я проводила соревнования в формате CITY RACE с целью попасть в 

Европейскую "семью" стартов CITY RACE EURO TOUR    

https://cityracetour.org/ 

С 2017 года велись переговоры. 

И вот в 2020 году мы сможем увидеть Kyiv city race в международной серии, я считаю это 

большой шаг к интеграции в общеевропейские соревнования. Уверенна, это как дверь, 

через которую ежегодно будет увеличиваться количество иностранных спортсменов на 

украинских стартах, что повлечѐт и повышение качества и уровня ориентирования в 

целом. 

23-24 мая 2020 

3 старта: 

Спринт 

Ночная Гонка сити рейс через два пешеходных моста  

Средняя (парк с новой картой) 

Взнос в серию euro tour составляет 200 евро. +предоставление жилья победителям серии 

2019 года.  

Очень хочу провести этот знаковый старт совместно с федерацией. Предлагаю 

провести в рамках kyiv city race Кубок Украины. 

В онлайн заявке два раза пыталась  внести правки, но форма не сохраняет изменения. (с 

Олегом Анатольевичем пробуем разобраться в причине несохранения)  

Прошу рассмотреть предложение на президиуме.  

Хорошей недели 

С уважением Елена  

https://mbox2.i.ua/compose/1658265860/?cto=mI69tbXWgsV%2Fxq%2BWtr5ng6vG
https://mbox2.i.ua/compose/1658265860/?cto=wL%2B0r66gsYyvy5SiuYdsmse%2BvIWImK%2B4
https://cityracetour.org/
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Текст відповіді (направлено О. Доценко): 

21.10.2019 р.    №  165  

Доценко Олені 

 

Шановна Олено Володимирівно!  
Федерація спортивного орієнтування України повідомляє Вам, що Президія 

розглянула Ваше звернення від 20.10.2019 щодо проведення змагань зі спортивного 

орієнтування 23-24.05.2020 в м. Київ в форматі CITY RACE EURO TOUR (https://cityracetour.org/)  

1) вітаємо з попаданням в сім'ю стартів CITY RACE EURO TOUR  

https://cityracetour.org/   

2) Інформуємо, що ФСОУ сформувала і подала в ММСУ календар 2020 зі спортивного 

орієнтування. У цьому календарі є вже старт в форматі CITY RACE (+ два етапи КУ + два 

етапи WRE) 29 -31.05.2020 в м. Київ.  

ФСОУ, як і Ви, піклується про залучення іноземних учасників до змагань в Україні, і 

організатори (В. Кудрін) будуть подавати у жовтні свій проект на включення в формат EURO 

TOUR ( https://cityracetour.org/ ). 

Запланований район проведення змагань 31.05.2020 в м. Київ також передбачає 

використання перебігання через ТРИ пішохідних київських моста (+ міст через вулицю 

Інститутську). 

3) Нагадуємо Вам, що в 2017 році Ви проводили змагання в форматі CITY RACE 

спільно з В. Кудріним, і в подальшому в період 2017 -2019 рр. організатором цього формату 

змагань в м. Київ у травні на День Києва (+ етапи КУ + WRE) був В. Кудрін. Змагання 

пройшли на високому організаційному рівні, і у ФСОУ немає причин щось змінювати.  

4) В. Кудрін (як організатор) своєчасно подав свої пропозиції до календаря ФСОУ 

2020, які були затверджені рішенням Президії ФСОУ. 

5) ФСОУ не буде підтримувати Ваш захід 23 -24.05.2020 в м. Київ, так як: 

- при формуванні календаря ФСОУ Ви не подали свої пропозиції, і при затвердженні 

ЄКП федерація не розглядала ситуацію про проведення інших заходів в Києві в аналогічному 

форматі на тій саме місцевості за тиждень до змагань ФСОУ;  

- ФСОУ включила в свій календар змагання 28 -31.05.2020 в м. Київ (Організатор –   

В. Кудрін), про що була розміщена інформація на сайті заявок ФСОУ;  

- проведення змагань у двох однакових форматах в одному місці (на одній місцевості) 

з різницею в один тиждень не сприяє підвищенню інтересу з боку іноземних спортсменів, 

поліпшенню структури календаря ФСОУ і мікроклімату в середовищі орієнтувальників 

України, і може привести до конфліктної ситуації, аналогічній торішньої ситуації з Вами, як 

організатором у м. Київ, у головній ролі; 

6) ФСОУ рекомендує Вам розглянути інші терміни, коли є вікна в календарі ФСОУ 

2020 (наприклад 22-24.08.2020) або змінити місце проведення змагань (не Ки їв); 

7) Нагадуємо, що відповідно до статуту завдання ФСОУ - захист інтересів своїх 

членів, і в даній ситуації ФСОУ буде підтримувати тих Організаторів, які своєчасно подали 

заявку на проведення своїх заходів. 

Також, ФСОУ залишає за собою право звернутися в  організацію CITY RACE EURO 

TOUR з рекомендацією не включати змагання в м. Київ 23 -24.05.2020 в перелік своїх заходів, 

як такі, що не відповідають інтересам ФСОУ. 

 

  З повагою 

 

Президент               Т. П. Божко 

ФСО України  
 

 

 
 

Погодили: призначити дату наступного засідання Президії 07-08.11.2019 року. 
 
Прот окол склав В. Петров  

Комп’ютерний набір В. Пет ров  

Т/ф.: 8-097-3976766, e-mail: uof@orienteering.org.ua  

 

https://cityracetour.org/
https://cityracetour.org/
https://cityracetour.org/
mailto:uof@orienteering.org.ua

