Громадська організація
«Спілка громадських організацій спортивного танцю України»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Звітно-виборна Конференція ГО СГОСТУ
м. Київ, Залізничне шосе, буд.3
29 серпня 2020 року відбулася чергова звітно-виборна Конференція ГО
СГОСТУ.
На Конференції було зареєстровано 55 делегатів, видано 188 мандатів
для голосування, які представляли інтереси 1866 осіб, членів ГО СГОСТУ.
Дана кількість є більшістю членів Організації.
Також були присутні запрошені гості – Сергій Корочанський (Рівне),
Леонід Майстер (Черкаси), та довірені особи – Юрій Васютяк (Київ).
Головуючий Конференції Альберт Лисенко, секретар Анна Селюк,
Лічильна Комісія - Володимир Мачулка, Дмитро Белуха.
Конференція працювала згідно затвердженого порядку денного
відповідно вимогам діючого законодавства України.
Делегати більшістю мандатів затвердили звіти Мандатної Комісії,
Президента СГОСТУ, Ревізійної Комісії та Статут в новій редакції.
Значною перевагою нового Статуту є реформування керівних органів
СГОСТУ. Відходить у історію посада Президента. Основним керівним і
законодавчим органом є Рада. З'явилися Виконавчий і Дисциплінарний
комітети, що беруть на себе відповідальність за виконання всіх рішень
Ради, ведення поточної роботи і вирішення спірних питань. Формування
даних комітетів покладено на Раду СГОСТУ і вони мають запрацювати в
вересні. Представницьку функцію, відповідальність за зовнішню політику,
вироблення стратегії і бачення розвитку Організації покладено на Голову
Спілки.
На посаду Голови ГО СГОСТУ із трьох запропонованих кандидатур
обраний Ігор Машин. За його кандидатуру проголосувало 138, проти 49,
утримались 1.
Рада СГОСТУ оновлена молодими та енергійними професіоналами в
кількості 15 осіб. А саме:
Абрамова Тетяна (Київ)
Белуха Дмитро (Київ)
Берьозіна Олена (Київ)
Гамарець Сергій (Вишневе)
Довгалін Кирило (Київ)
Зирянов Юрій (Київ)
Кабарухин Володимир (Харків)
Караченцев Володимир (Харків)
Лисенко Альберт (Харків)
Макода Світлана (Київ)
Мачулка Володимир (Кропивницький)
Медуниця Олексій (Суми)

Пелех Максим (Біла Церква)
Черненко Тимофій (Київ)
Шиманський Андрій (Київ)
У дебатах за основними пунктами порядку денного виступили понад 18
делегатів Конференції. Під час роботи Конференції та дискусії учасників
були виявлені недоліки роботи керівних органів, пролунала конструктивна
критика на адресу керівника Організації, запропоновані рішення проблем і
усунення недоліків, намічені перспективні шляхи розвитку організації і
механізми їх реалізації.
В цілому, роботу Конференції можна вважати плідною, результат –
позитивний!
Керівництво дякує всім учасникам, гостям і представникам за їх любов
до своєї справи і відданість Організації!
СГОСТУ є відкритою та готова на плідну співпрацю з усіма
танцювальними організаціями та кожним з вас!
РАЗОМ МИ СИЛА!

