
ФЕДЕРАЦІЯ  СПОРТИВНОГО  ТУРИЗМУ  

УКРАЇНИ 
 

 

№ 42  від 11.04.2016 р. 

Президентам територіальних федерацій  

спортивного туризму 

голові Ревізійної комісії Федерації,  

голові Ради старійшин, 

членам Виконкому Федерації 
 

 

Шановні колеги! 

 

На додаток до листа ФСТУ від 24.03.2016 № 38 повідомляємо проект 

порядку денного V З’їзду  Федерації спортивного туризму (23.04.2016): 

1. Про підсумки роботи Федерації спортивного туризму України з розвитку 

спортивного туризму в Україні за період від ІV З’їзду та основні завдання 

подальшої діяльності Федерації. 

2. Про роботу Ради Старійшин Федерації спортивного туризму України за 

період від ІV З’їзду. 

3. Про роботу Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму України за 

період від ІV З’їзду. 

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації спортивного туризму 

України. 

5. Про збереження статусу юридичної особи за місцевими осередками 

Федерації спортивного туризму України, які діяли з таким статусом на день 

введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання” (на 01.01.2013). 

6. Про вибори президента Федерації спортивного туризму України. 

7. Про вибори перших віце-президентів Федерації спортивного туризму 

України. 

8. Про вибори віце-президентів Федерації спортивного туризму України. 

9. Про вибори голови Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму 

України. 

10. Про вибори членів Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму  

України. 

11. Про вибори голови Ради Старійшин Федерації спортивного туризму  

України. 

12. Про проведення звітно-виборчої кампанії в комісіях та колегіях Федерації 

спортивного туризму України. 



13. Різне. 

 

Крім того, просимо подати до групи реєстрації З’їзду окремий список 

делегатів за формою, що додається.  

Довідки за телефоном: (044) 531-90-28,  050-68-29-479 (віце-президент 

Федерації  Соколов В.А.). 

 

 Додаток на 1 арк. 

 

 

 

З повагою 

 

 

Віце-президент Федерації  

спортивного туризму України      В. Соколов 

    

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до листа ФСТУ 

 

 

Список делегатів V З’їзду Федерації спортивного туризму України 

 від ________________________________________________________________________  
 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, 

 

Дата та 

рік 

народ-

ження 

Спортивний 

розряд, 

звання зі 

спортивного 

туризму 

Інструкторське 

звання зі 

спортивного 

туризму 

Суддівська 

категорія зі 

спортивного 

туризму 

Найвищий досвід 

участі (У), 

керівництва (К) 

туристським 

спортивним 

походом  

Досвід участі в 

роботі керівних 

органів Федерації 

та її осередків 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

 

Президент _______________________ 

федерації спортивного туризму         / ____________________ / 

 


