
  
ПРОТОКОЛ 

  
ЗАСІДАННЯ РАДИ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

ГРОМАДСЬКОЇ   ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЛІГА  РАДІОАМАТОРІВ   УКРАЇНИ 

№ 3 
  
м. Вінниця                                   07 березня 2017 р. 
  
 
Кількісний та поіменний склад присутніх: 
Харитончук Віктор Іванович  (UT4NW)  – голова 
Моховіков Андрій Борисович  (UT5NM)  – заступник 
Колодяжний Василь Васильович   
Стрєлков-Серга Юрко Петрів  (UT5NC) 
Іванов Сергій Леонідович  (UT9NA)  
Машевський Віктор Антонович  (UT8NN) 
 
Присутні 6 (шiсть) із  6 (шести) членів Ради Вінницького обласного відділення  
Громадської організації Ліга Радіоаматорів України. 
Засідання правомочне. 
  
Головуючий засідання – Харитончук В.І. (UT4NW) 
Секретар засідання – Іванов С.Л. (UT9NA) 
  
Порядок денний засідання: 
1. Про план роботи обласного відділення на 2017-й рік. 
2. Про членські внески у 2017-му році. 
 

1. По першому питанню Слухали: Іванова С.Л. (UT9NА).  
 

Він надав на розгляд Ради перелік заходів, підготовлених на основі пропозицій 
аматорів Вінниччини, і запропонував окремо винести на голосування кожен із 
запропонованих пунктів переліку, згідно з додатком: 

 

1. Голосували    «ТАК» - 6 
                              «НІ» - немає 
                              «Утримались» - немає 
 
Рішення прийнято одноголосно 

 

2. Голосували    «ТАК» - 6 
                              «НІ» - немає 
                              «Утримались» - немає 
 
Рішення прийнято одноголосно 

 

3. Голосували    «ТАК» - 6 
                             «НІ» - немає 
                             «Утримались» - немає 
 
Рішення прийнято одноголосно 

 



 

4. Голосували    «ТАК» - 5 
                             «НІ» - немає 
                             «Утримались» - 1 
 
Рішення прийнято  

 
5. Голосували    «ТАК» - 3 
                              «НІ» - 3 
                              «Утримались» - немає  
 
Рішення не прийнято 

 
6. Голосували    «ТАК» - 2 
                              «НІ» - 4 
                              «Утримались» - немає 
 
Рішення не прийнято 

 

7. Голосували    «ТАК» - 2 
                              «НІ» - 3 
                              «Утримались» - 1 
 
Рішення не прийнято 
 
Вирішили:  Ухвалити перелік заходів запланованих до проведення Вінницьким обласним 
відділенням Ліги радіоаматорів України у 2017-ому році. Перелік у додатку.  
 

2. По другому питанню Слухали: Моховікова А.Б. (UT5NM).  
 
Під час визначення розміру членського внеску на користь штаб-квартири ЛРУ у 
поточному році він запропонував дослухатися до пропозицій провідних аматорів 
України, наприклад, Лавреки М.М. UX0FF. Також запропонував врахувати авторитетну 
думку Президента організації Кириленко А.П. UT3UY. Врахувати досвід Одеського 
обласного та Запорізького обласного відділень ЛРУ.  
Доповідач запропонував рекомендувати членам Вінницького обласного відділення 
добровільно сплатити у поточному році членський внесок на користь штаб-квартири у 
розмірі 100 гривень. 
 
Головуючий засідання Харитончук В.І. UT4NW запропонував врахувати досвід 
Запорізького обласного відділення ЛРУ і відмовитися від збирання членських внесків 
на користь Вінницького обласного відділення. Фінансування поточної діяльності 
здійснювати за рахунок добровільної спонсорської допомоги членів відділення, під 
конкретний захід, за потребою.  
 

Голосували    «ТАК» - 6 
                          «НІ» - немає 
                          «Утримались» - немає 
 
Рішення прийнято одноголосно 

 



Вирішили:  Рекомендувати членам Вінницького обласного відділення добровільно 
сплатити у поточному році членський внесок на користь штаб-квартири у розмірі 100 
гривень. Відмовитися від збирання членських внесків на користь Вінницького обласного 
відділення у 2017-му році. Фінансування поточної діяльності здійснювати за рахунок 
добровільної спонсорської допомоги членів відділення, під конкретний захід, за потребою.  
 
 
Головуючий засідання:                     Харитончук В.І. (UT4NW) 
 
 
Секретар засідання:                           Іванов С.Л. (UT9NA) 


