
 1 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБРИ  

КЕРІВНИХ ОСБ  

ВІТРИЛЬНОГО КРЕЙСЕРСЬКО-ПЕРЕГОНОВОГО СОЮЗУ 

УКРАЇНИ 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення про вибори керівних осіб Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України (надалі – «Союз») розробляється 

Президією у відповідності до статуту Союзу та затверджується Радою 

Союзу. 

1.2. Керівними особами Союзу, у відповідності до статуту, є – командор та 

віце-командор Союзу. 

1.3. Керівні особи Союзу обираються строком на 4 роки. Одна й таж особа 

може обиратися на керівні посади без обмеження кількості строків 

поспіль. 

1.4. Вибори керівних осіб Союзу проводяться Виборчою комісією, яка 

призначається Президію не пізніше ніж за 3 місяці до виборів. 

1.5. Виборча комісія діє у відповідності до статуту Союзу та цього 

Положення. 

1.6. Право висувати кандидатів на керівні посади мають лише відокремлені 

підрозділи Союзу - Флоти. 

1.7. Кандидати на керівні посади мають бути членами Союзу не менше ніж 

один рік. 

1.8. Одна й таж особа може бути обраною лише на одну керівну посаду. 

 

2. Виборча комісія 

2.1. Виборча комісія складається з не менш ніж трьох осіб – членів Союзу. 

2.2. Завданнями Виборчої комісії є: 

 підготовка та проведення виборів керівних осіб Союзу; 

 остаточне визначення осіб, яких обрано на керівні посади Союзу. 

2.3. Повноваження Виборчої комісії є: 

 підготовка та подання на затвердження Президії бюлетенів для 

висування кандидатів на керівні посади; 

 підготовка та подання на затвердження Президії бюлетенів для 

голосування на виборах керівних осіб; 

 надсилання бюлетенів для висування кандидатів до Флотів Союзу; 

 збирання та підсумування бюлетенів для висування кандидатів; 

 визначення кандидатів на керівні посади, які будуть приймати участь 

у виборах; 

 надсилання бюлетенів для голосування на виборах керівних осіб до 

Флотів Союзу; 
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 підрахунок заповнених бюлетенів для голосування під час 

Конференції Союзу 

2.4. Повноваження членів Виборчої комісії починаються з моменту 

затвердження складу Виборчої комісії Радою Союзу і припиняються з 

моменту проголошення остаточних результатів виборів.   

3. Процедура виборів  

3.1. Висування кандидатів 

3.1.1. Висування кандидатів відбувається на рівні відокремлених підрозділів 

Союзу – Флотів. 

3.1.2. Виборча комісія надсилає бюлетені для висування кандидатів на 

керівні посади до Флотів електронною поштою протягом 3 

календарних днів з моменту затвердження форми бюлетеня Президією 

Союзу.  

3.1.3. Одночасно форма бюлетеня для висування кандидатів на керівні 

посади розміщується на офіційному сайті Союзу. 

3.1.4. Висування кандидатів на керівні посади Союзу відбувається після 

обговорення на загальних зборах Флотів шляхом внесення відповідних 

осіб до бюлетеня для висування кандидатів на керівні посади. 

3.1.5. Заповнений бюлетень від Флоту підписується командором Флоту та 

його сканована копія надсилається електронною поштою на адресу 

виборчої комісії. 

3.1.6. За результатами повернутих заповнених бюлетенів для висування 

кандидатів від Флотів виборча комісія визначає кандидатів на керівні 

посади Союзу та складає бюлетень для голосування, який подає на 

затвердження Президією Союзу. 

3.1.7. Особа, що висунута кандидатом на керівну посаду Союзу, заноситься 

до бюлетеня для голосування, якщо її висунуто не менш ніж двома 

Флотами, а також від неї особисто отримано письмову згоду на участь 

виборах на керівну посаду Союзу.   

3.1.8. Виборча комісія надсилає бюлетені для голосування до Флотів 

електронною поштою протягом 3 календарних днів з моменту 

затвердження форми бюлетеня Президією Союзу. 

 

3.2. Голосування  

3.2.1. Після отримання форми бюлетеня для голосування, Флоти повинні 

роздрукувати бюлетені в паперовому вигляді в кількості по одному 

бюлетеню для кожного члена Флоту та роздати бюлетені кожному 

члену Флоту для голосування. 

3.2.2. Кожен член Флоту повинен особисто заповнити бюлетень для 

голосування  шляхом обрання серед кандидатів по одній особі на 

керівні посади Союзу та засвідчити бюлетень особистим підписом. 
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3.2.3. Заповнені та підписані бюлетені для голосування передаються 

командору Флоту, який повинен засвідчити кожен заповнений 

бюлетень особистим підписом. 

3.2.4. Після отримання всіх бюлетенів, командор Флоту складає їх всі разом в 

конверт, який заклеює та засвідчує особистим підписом. 

 

3.3. Підрахунок голосів 

3.3.1. Конверти з бюлетенями для голосування Командори Флотів (або їх 

представники) передають до виборчої комісії на виборчій Конференції. 

3.3.2. Виборча комісія відкриває конверти з бюлетенями та підраховує 

голоси за кожного кандидата під час проведення виборчої Конференції 

Союзу. За результатами підрахунку складається протокол, який 

підписують всі члени виборчої комісії. 

3.3.3. Протокол підрахунку передається голові Конференції. 

 

3.4. Оголошення результатів  

3.4.1. Результати підрахунку голосів оголошуються під час проведення 

виборчої Конференцію Союзу головою Конференції. 

3.4.2. Обраними вважаються ті особи, які набрали найбільше голосів 

виборців. 

3.4.3. З моменту оголошення результатів голосування, керівні посади Союзу 

вважаються обраними. 


