
ПРОТОКОЛ № З 
засідання комісії волейболу пляжного ГО ФВУ

м .  Запоріжжя 31 л и п і і я  2021 року

Загальний склад: 12
Присутні: Касай П.О., Молоток І.Ф., Шмалько Ю.Г., Рибалка Ю.О., 

Самодай В.І., Кулініч О.М., Ямбуренко А.О., Щетинін С.Ю.,
0

Запрошені: Букін В.М.. -  президент АВПЗО, Букіна Л. А. - тренер пари 
Хмиль -  Лазаренко.

Члени комісії: Тищенко І.М., Стасенко С.В., Тимчак С.О, Шуть Д.С., 
Четвертак О.Б., не змогли бути присутніми на засіданні з поважної причини. 
До комісії додаються листи про те, що Стасенко С.В. делегує право свого 
голосу Самодаю В.І.

Кворум витримано, в засіданні комісії волейболу пляжного ГО ФВУ 
беруть участь 8 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про роботу Комісії з волейболу пляжного ФВУ за період з квітня 
по липень 2021 р.

2. Обговорення питання щодо посади головного тренера 
національної збірної України.

3. Про роботу тренерської підкомісії з волейболу пляжного та 
затвердження положення тренерської підкомісії.

4. Про роботу ЦОПу з волейболу пляжного.
5. Різне.

По першому питанню порядку денного
Слухали: Касая П.О. про роботу комісії з про збільшення кількості 

проведених змагань під егідою федерації волейболу України.
Виступив: Щетинін С.Ю. зі звітом о проведених змагань за цей період., 

так як збільшилась кількість турнірів, з ’явилось потрібність поліпшити 
якість проведення організацій змагань, та підняти рівень змагань.

Вирішили: підготувати пропозицію на наступне засідання по 
реструктуризації підготовки організаторами турнірів, а саме як поліпшити 
якість проведення організацій змагань. Відповідальними призначити Рибалка 
Ю.О., Щетині на С.Ю.

По другому питанню порядку денного



По другому питанню порядку денного
Виступив: Касаи П.О., з пропозицією щодо посади головного тренера 

національної збірної України. Для поліпшення робота зі збірною жіночої та 
чоловічої національних збірних, необхідно розглянути питання у міністерстві 
зробить дві ставки головного тренера.

Слухали: Молотка Ї.Ф. який, запропонував розробити спільно з 
тренерською підкомісією основні функціональні обов’язки до відбору 
попереднього конкурсу на псТСаду головного тренера у Міністерстві та 
оповістити на сайті ФВУ, або в соцмережах.

Вирішили:
Підготувати необхідні листи до міністерства на дві ставки головного 

тренера.
Оповістити на сайті функціональні обов’язки до конкурсантів на посаду 

головного тренера по міністерству. Відповідального призначити Кулініча 
О.М. разом з тренерською підкомісією.

Голосували:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного
Слухали: Касая 11.0 щодо роботи тренерської підкомісії з волейболу 

пляжного, та про затвердження положення тренерської підкомісії.
Виступив: Букин В.М. щодо пропозицій до проекту положення 

тренерської підкомісії.
Виступив: Рибалка Ю.О. з пропозицією затвердити положення 

тренерської підкомісії. А після фіналу чемпіонату України сформована 
підкомісія, зможе вносити зміни та доопрацьовувати.

Голосували:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ»- О 
«УТРИМАЛИСЬ» - 1 
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити положення тренерської підкомісії без змін. 
Положення про тренерську підкомісію у письмовому виді додається.

По четвертому питанню порядку денного
Слухали: Кулініч О.М.. про роботу зі спортсменами та тренерами у



ЦОПі з волейболу пляжного, як проходять НТЗ, цілі та завдання ЦОІІу.
Самодай В.І. запропонував від федерації направити лист з 

рекомендацією призначити Кулініча О.М. директором ЦОПу.
Голосували:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ»- 0 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Вирішили: затвердити на посаду Директора ЦОП -Кулініча О.М.

ш

Затвердити роботу ЦОПу задовільною, та пропрацювати пропозиції 
співпраці зі ШВСМ.

По п’ятому питанню порядку денного
Слухали: голову комісії Касай П.О. з зверненням у письмовому виді від 

Куценко В.В. про перенос строків фіналу чемпіонату України, який 
запланований на 26-29.08.2021р.

Виступив: Щетинін з роз’ясненням про неможливості перенести 
фіналу, так як проводиться міжнародний 1 * тур в Коропі 02-05 вересня 2021 
р., а за підписаним договором з ФВІБ, ми не маємо права нічого проводити в 
ці терміни в країни.

Голосували:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ»-0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно.

Голова комісії
волейболу пляжного ГО ФВУ^ ' гу *  '  0 * 0 '  П.О. Касай 

Відповідальний секретар
комісії з волейболу пляжного ГО ФВУ ОЛ, V  Ю. Г. Шмалько


