
ПРОТОКОЛ № 03-21 

РАДИ ГОРОМАДСКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ «РАДІОКЛУБ КРИВБАСС» 

 

м. Кривий Ріг                            14.03.2021 р. 

 

На засіданні Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» присутні та приймали участь у 
голосуванні: 

1. Сопільник Г.С., UT0EM; 

2. Латиш М.С., UW5EHB; 
3. Дубина В.Ф., UT2EZ; 

4. Дуда М.С., UR5EPM; 
5. Швидкий А.А., US5EOI. 

6. Сенчуров О.М., UT4EK; 
На засіданні Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» відсутні та не приймали участь у 
голосуванні: 

7. Трикозенко О.В., US1EX; 

8. Дикань А.В., UR8EQ 
9. Картавих А.В., UT2EC. 

 
Засідання повноважне відповідно до п. 6.5.4. статуту ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС». 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження проекту бюджету ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» на 2021 рік.  
2. Інформація щодо відкритих змагань з радіозв'язку "Кубок Кривбасу" 2021 та 

Регламенту відкритих змагань з радіозв'язку на КХ та УКХ "Кубок Кривбасу" 2021 ГО  
«РАДІОКЛУБ КРИВБАС». (голова колегії суддів ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» 
Сенчуров О.М., UT4EK) 

3. Інформація щодо сплати внесків до ГО «Радіоклуб Кривбас» (скарбник Дубини В.Ф., 
UT2EZ). 

4. Порядок діяльності КТК у 2021 році, зміни та принципи діяльності КТК (інформація 
члена КТК Сопільник Г.С., UT0EM). 

 

1. По першому питанню порядку денного  інформацію надав Голова ради ГО 
«РАДІОКЛУБ КРИВБАС» Сопільник Г.С., UT0EM. Проект бюджету ГО «Радіоклуб 
Кривбас» на 2021 р. складається з наступних базових даних на 2021 рік: 

- кількість членів ГО «Радіоклуб Кривбас» - 85. 

- ставка членського внеску на 2021 рік – 100 грн.; 
Таким чином, розрахункова дохідна частина складає : - сплата членських внесків – 8500 

грн.  залишок коштів бюджету 2020 р. – 7648 грн. 



Видаткова частина складає  6750 грн. Резерв: 7648 + 1750 = 9398 грн. Резерв 
складається с залишкових коштів бюджету 2020 року, та залишку коштів бюджету 2021 
року.  Якщо до 01.04.2021р. дохідна частина буде менше 90% від прогнозованої, тоді в 
бюджет вносяться зміни та переглядаються статті витрат. Якщо до 01.04.2021р. буде 
перевищення надходження коштів у дохідну частину від запланованої, то таке перевищення 
коштів зараховується в резерв. 

Проект бюджету Додаток 1. 

Голосували: прийняти до відома бюджет ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» на 2021 рік.                    
При знятті карантинних заходів і появі можливості проведення загальних зборів ГО 
«РАДІОКЛУБ КРИВБАС» винести бюджет на розгляд і затвердження загальними зборами. 

За – шість, Проти – 0, Утримались – 0. 
Проект бюджету ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» на 2021 рік прийнято  

2. По другому питанню інформацію надав голова колегії суддів ГО «РАДІОКЛУБ 
КРИВБАС» Сенчуров О.М., UT4EK.  

В цілому змагання пройшли організовано, згідно з правилами. З дотриманням 
міжнародних норм  team spirit. 

Звернув увагу на недбале оформлення звітів радіоаматорами, що неприпустимо.  Маються 
на увазі не тільки технічні помилки. Двоє учасників взагалі не прислали звітів. 

Сопільник Г.С., UT0EM та інші радіоаматори висловили думку про можливість 
повернення звітів на доопрацювання до закінчення терміну надання звітів згідно регламенту.  

Швидкий А.А., US5EOI висловив пропозицію розглянути пропозиції щодо коригування 
регламентів майбутніх змагань в зв'язку з висловленими в ході обговорення зауваженнями. 

Інформацію прийнято до уваги. 

3. По третьому питанню інформацію надав скарбник ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» 
Дубина В.Ф., UT2EZ. 

На 14.03.2021 року сплатило членські внески в ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» 85 
радіоаматорів. 

Банківським переказом від ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» відправлені в                                
ГО «Ліга радіоаматорів України» членські внески 42 радіоаматорів у сумі 6300 грн. 

Інформацію прийнято до уваги. 
4. По четвертому питанню інформацію надав Голова ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» 

Сопільник Г.С., UT0EM. 
Згідно наказу начальника Центрального філії Українського державний центр радіочастот 

(УДЦР) від 05 січня 2021 року на базі ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» створена 
кваліфікаційно-технічна комісія (КТК), Основною метою роботи КТК є визначення 
кваліфікації операторів аматорських радіостанцій (АРС) і перевірки технічного стану АРС. 

Всі члени КТК працюють на громадських засадах. 

Інформація про час проведення засідань КТК буде відображатися на сайті                                        
ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС» та в чаті вайбера. 

Інформацію прийнято до уваги. 
 

 
Голова Ради ГО «РАДІОКЛУБ КРИВБАС»                 п/п            Сопільник Г.С., UT0EM 


