ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РАДИ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЛІГА РАДІОАМ АТОРІВ УКРАЇНИ
№6
м. Вінниця

16 жовтня 2016 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. Розгляд заяв про набуття членства Громадської організації Ліга радіоаматорів України.
Доповідач Стрєлков-Серга Ю.П. (UT5NС).
1. По першому питанню Слухали: Стрєлкова-Сергу Ю.П. (UT5NС).
Він повідомив, що надійшла заява про набуття членства від громадянина
Сидоришина Віталія Тимофійовича (UT7NT).
Запропонував, у відповідності із п. 4.7. Статуту ЛРУ у чинній редакції, прийняти до
уваги надані громадянином Сидоришиним В.Т. (UT7NT) пояснення про наявні поважні
причини, що стали на заваді своєчасній сплаті членського внеску за 2016 рік.
Запропонував, у відповідності із п. 4.2. Статуту ЛРУ у чинній редакції, задовольнити
отриману заяву про набуття членства та прийняти громадянина Сидоришина Віталія
Тимофійовича (UT7NT) у члени ЛРУ, запропонувати йому сплатити членський внесок у
розмірі 50,00 гривень за поточний 2016 рік.
Під час обговорення не всі присутні члени Ради погодились із дійсною наявністю у
заявника поважних причини, що стали на заваді своєчасній сплаті членського внеску за
2016 рік.
Крім того, під час обговорення, незрозумілою для членів Ради залишилася позиція
заявника щодо пропозиції, висловленої ним на засіданні Ради ГО «ВОВ ЛРУ» 5-го
вересня 2015 року у смт.Степашки, по виключенню з лав ЛРУ Харитончука В.І. (UT4NW)
за участь у Конференції ЛРУ у Кіровограді, яка відбулася у серпні 2015 року.
Голосували

«ТАК» - 1 голос
«НІ» - 2 голос

«Утримались» - 3 голоси
Рішення не прийнято.
Вирішили: Відмовити Сидоришину Віталію Тимофійовичу (UT7NT) у прийнятті в члени
ЛРУ, тому що рішенням Ради ВОВ ЛРУ №2 від 1-го липня 2016 року, у відповідності із п.

4.7. Статуту ЛРУ у чинній редакції, його було виключено з лав ЛРУ за несплату щорічного
членського внеску на протязі шести мiсяцiв без поважних причин, без права на
поновлення протягом року.
Запропонувати Сидоришину Віталію Тимофійовичу (UT7NT) звернутися із заявою
про вступ до ЛРУ повторно, але не раніше 1-го липня 2017 року.

Головуючий засідання:

Харитончук В.І. (UT4NW)

Секретар засідання:

Іванов С.Л. (UT9NA)

