СТРУКТУРА
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА”

ПРЕЗИДЕНТ СПІЛКИ

Перший віце-президент Директор Штаб-квартири
Спілки

Віце-президент Спілки

РЕВІЗІЙНА КОМИСІЯ

Віце-президент –
Відповідальний секретар Спілки

Штаб-квартира Спілки

Комітети та Колегії Спілки

Бюро обміну радіоаматорськими ЩСЛ-картками та дипломами (ЩСЛ-бюро);
Бюро матеріально-технічної підтримки, в т.ч. колективна радіостанція та РАС;
Бюро інформаційної та методичної підтримки, навчання, обміну досвідом
роботи;
Бюро діловодства та обліку;
Бухгалтерія (головний бухгалтер).

Комітет технічного радіоаматорства (Технічний комітет);
Комітет аматорського радіозв’язку на коротких хвилях (КХ-комітет);
Комітет аматорського радіозв’язку на ультракоротких хвилях (УКХ-комітет);
Комітет менеджерів дипломних програм та нагород (Дипломний комітет);
Комітет з підтримки молоді (Комітет ПМ);
Комітет з підтримки радіоаматорів з обмеженими фізичними можливостями (Комітет
ПРОФМ);
Комітет з правового забезпечення діяльності Спілки та захисту прав членів та
учасників Спілки (Правовий комітет);
Колегія суддів з радіоспорту.

УЧАСНИКИ СПІЛКИ –
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНОГО
ПРАВА

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА”
ВИШИЙ КЕРІВНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

КООРДИНУЮЧИЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ

КООРДИНАЦІЙНА РАДА СПІЛКИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ

ПРЕЗИДІЯ СПІЛКИ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЯХ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
УЧАСНИКІВ СПІЛКИ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ЧЛЕНСТВО ТА РЕЄСТРИ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА”
ЧЛЕНСТВО В СПІЛКИ
ЧЛЕНИ СПІЛКИ

УЧАСНИКИ СПІЛКИ

фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних
підставах, які досягли 18 років і не визнані в
установленому законодавством порядку недієздатними,
які визнають і дотримуються Статуту Спілки

юридичні особи приватного права, в тому числі
радіоаматорські громадські об’єднання зі статусом
юридичної особи, які визнають і дотримуються Статуту
Спілки

ПЕРВИННИЙ РЕЄСТР ЧЛЕНІВ
СПІЛКИ У ВІДОКРЕМЛЕНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ

ПЕРВИННИЙ РЕЄСТР ЧЛЕНІВ
СПІЛКИ В УЧАСНИКАХ СПІЛКИ

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР ЧЛЕНІВ ТА УЧАСНИКІВ СПІЛКИ
В ШТАБ-КВАРТИРІ СПІЛКИ

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА”
В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ

КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ
це загальні збори фізичних осіб – членів Спілки, які перебувають в загальному реєстрі
Спілки, входять організаційно до відокремлених підрозділів Спілки та входять
організаційно до громадських об’єднань – учасників Спілки
1-й спосіб голосування
Особисте голосування
з використанням засобів зв’язку
член Спілки на підставі заздалегідь
оприлюдненого порядку денного
Конференції особисто визначається в
своєму голосуванні за кожним окремим
питанням шляхом “за”, “проти”,
“утримався”

За 1-м способом голосування:
Головуючий, секретар, мандатна та
лічильна комісія, як робочі органи
Конференції, обираються з числа членів
Координаційної Ради. Оголошуються
загальні результаті електронного
голосування за кожним питанням.

2-й спосіб голосування
Особисте голосування за
представницьким способом
член Спілки на підставі заздалегідь оприлюдненого
порядку денного Конференції особисто
визначається в своєму голосуванні за кожним
окремим питанням шляхом “за”, “проти”,
“утримався” на зборах учасника Спілки або
відокремленого підрозділу
Результати голосування зазначаються в протоколі
(витягу з протоколу) із зазначенням кількості
членів Спілки, що стоять на обліку, кількості членів
Спілки, що прийняли участь в зборах, результатів
голосування за кожним питанням.
На загальних (поточних) зборах (конференції)
учасника Спілки визначається делегат на
Конференцію, якій буде представляти інтереси
кожного члена Спілки на Конференції, оголошуючи
результати голосування.

3-й спосіб голосування
Особисте голосування за
консолідованим представницьким
способом
член Спілки на підставі заздалегідь оприлюдненого
порядку денного Конференції особисто
визначається в своєму голосуванні за кожним
окремим питанням шляхом “за”, “проти”,
“утримався” на зборах учасника Спілки або
відокремленого підрозділу
Результати голосування зазначаються в протоколі
(витягу з протоколу) із зазначенням кількості членів
Спілки, що стоять на обліку, кількості членів
Спілки, що прийняли участь в зборах, результатів
голосування за кожним питанням. На загальних
(поточних) зборах (конференції) учасника Спілки
визначається делегат на Конференцію. Обрані
кандидати в делегати Конференції між собою
визначають (шляхом голосування) одного
консолідованого делегата, якій буде представляти
всіх членів Спілки від відокремлених підрозділів та
учасників Спілки територіально розташованих в
області, оголошуючи результати голосування.

За 2-м та 3-м способами голосування Головуючий, секретар, мандатна та лічильна комісія, як робочі органи Конференції, обираються з
числа членів Координаційної Ради. Делегатами оголошуються результати голосування за кожним питанням порядку денного з протоколів
учасників Спілки-юридичних осіб та відокремлених підрозділів , здійснюється загальний підрахунок голосів.
Оголошуються загальні результаті голосування за кожним питанням.

