
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

 

 

ПОСТАНОВА  

Президії Федерації спортивного туризму України 
 

від 23 січня 2016 року                                            № 16 

   

Про скликання V З'їзду Федерації  

спортивного туризму України   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію президента Федерації спортивного 

туризму України  В.І.Цибуха, відповідно до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 та частини 12 

підпункту 6.3.4 Статуту ФСТУ, Президія Федерації спортивного туризму України 

п о с т а н о в л я є : 

1. Скликати V З’їзд Федерації спортивного туризму України у ІІ кварталі 

2016 року в м. Києві. 

2. Делегувати Виконкому право визначити та затвердити остаточну дату 

проведення V З'їзду ФСТУ. 

3. Враховуючи, що відповідно до норм Закону України «Про громадські 

об’єднання» громадські організації будуються на засадах індивідуального членства, 

вважати недоцільним, при визначенні норм представництва територіальних 

осередків на V З'їзді ФСТУ, врахування кількості та чисельності колективних членів 

територіальних осередків, які перебували но обліку до 23.01.2016. 

4. Встановити наступну норму представництва територіальних осередків на 

З'їзді в залежності від чисельності індивідуальних членів Федерації, що перебувають 

на обліку в осередку: 

- до 500 членів ФСТУ – 2 делегати; 

- 501-1000 членів ФСТУ – 3 делегати; 

- більше 1000 членів ФСТУ – 4 делегати. 

4. Доручити територіальним осередкам Федерації:  

- до 10.02.2016 подати віце-президенту Федерації В.А.Соколову дані щодо 

чисельності членів Федерації, що передувають на обліку в територіальних 

осередках станом на 23.01.2016; 

- провести до 15.03.2016  конференції осередків та обрати делегатів V З’їзду 

ФСТУ відповідно до встановлених норм представництва; 

- до 20.03.2016 подати до Виконкому Федерації списки делегатів V З’їзду 

ФСТУ; 

- забезпечити участь делегатів від осередку в роботі V з'їзду ФСТУ.  
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5. Доручити Виконкому Федерації: 

- до 01.04.2013 повідомити територіальні осередки Федерації про дату та місце 

проведення V з'їзду ФСТУ; 

- опрацювати проект порядку денного та проекти документів V з'їзду ФСТУ; 

- вжити необхідних організаційних заходів щодо підготовки V з'їзду ФСТУ. 

6.  Доручити робочій групі з приведення Статуту Федерації у відповідність із 

вимогами Закону України «Про громадські об’єднання» до 10.04.2016 підготувати 

проекти документів V З'їзду ФСТУ щодо  внесення змін до Статуту Федерації.  

7. Встановити, що в роботі З'їзду можуть брати участь з правом дорадчого 

голосу члени Виконкому, керівництва Ревізійної комісії та Ради старійшин, які не є 

делегатами V З'їзду ФСТУ. 

Представники інших організацій можуть брати участь у V З'їзді ФСТУ з 

правом дорадчого голосу за списком, погодженим Президентом ФСТУ. 

Представники ЗМІ можуть бути присутні на З'їзді без попередньої акредитації 

8. Контроль за виконанням постанови покласти на віце-президента ФСТУ 

В.Соколова. 

 

 

Президент 

Федерації спортивного  

туризму України       В. Цибух 

 

                                   

 

 


