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В номері

16 квітня 2015 року Центральний комітет звітує перед деле-
гатами ХІІІ з'їзду Товариства сприяння обороні України про свою 
діяльність по виконанню рішень чергового ХІІ вищого керівного 
органу Товариства, який відбувся п'ять років тому. 

Є про що доповісти і творчому колективу Центрального будинку 
ТСО України. Рівно чотири роки минуло з того дня, як побачив світ 
перший номер інформаційного Бюлетеню ЦК "Вісник ТСО України". 
А сьогодні Ви тримаєте в руках вже 18-й його випуск. За ці роки 
Бюлетень справ справжнім Літописом діяльності Товариства. На 
його сторінках читач знаходив розповіді і про славетне його ми-
нуле, і про сьогодення українських оборонців. Десятки тисяч лю-
дей дізналися про наших ветеранів, провідних  спортсменів та їх-
ніх тренерів, про викладачів і майстрів, які дають путівку в життя 
кожному третьому в Україні водію автотранспорту, про керівників 
та активістів організацій всіх рівнів - від первинної до обласної. 
На сторінках "Вісника" ділились своїми роздумами та планами на 
майбутнє і сивочолі ветерани, і молоді активісти нашого громад-
ського об'єднання. 

Для підвищення оперативності в наданні інформації ми запо-
чаткували нову для нас форму роботи - електронний додаток до 
Бюлетеню "Крилатий вісник". Більше 850 випусків за три роки - 
ось такий підсумок цієї роботи. Він став дієвим розповсюджува-
чем інформації з регіонів, навколо нього сформувався міцний 
колектив небайдужих і талановитих людей - наших дописувачів. 
Саме завдяки їм ніколи не залишається пустим наш "редакційний 
портфель". Дякуючи цим людям, і сайт ЦК став цікавим, інформа-
ційно насиченим.

Сьогоднішній випуск цілком присвячений ХІІІ з'їзду Товариства, 
підсумкам роботи за минулі років як в цілому ТСО України, так і 
його регіональних підрозділів. Своїми роздумами з цього приво-
ду з нами поділились Голова Товариства Віктор Тімченко і голови 
обласних та Київської міської організацій. А оскільки напередод-
ні з'їзду відбулася знаменна для всіх нас подія - у Верховній Раді 
зареєстрували проект Закону України "Про Товариство сприяння 
обороні України" - надаємо повний текст цього законопроекту. 
Сподіваємось, що він не затримається у коридорах законодавчо-
го органу держави.

Поздоровляємо колег-оборонців, всіх читачів Бюлетеню із зна-
менною датою  нашої історії - 70-річчям Великої Перемоги над 
фашизмом в Європі. Впевнені, що український народ, який ціною 
життя мільйонів своїх синів та дочок наближав цю Перемогу, пе-
реможе і сьогодні, вижене з нашої землі тих, хто ще вчора вва-
жався нашим братом.

БАЖАЄМО ДЕЛЕГАТАМ З'ЇЗДУ ПЛІДНОЇ РОБОТИ, МУДРОСТІ ТА ЗВАЖЕНОСТІ 
В НАПРАЦЮВАННІ РІШЕНЬ, ЯКІ СТАНУТЬ ПРОГРАМОЮ ДІЯЛЬНОСТІ БАГАТОТИ-
СЯЧНОГО КОЛЕКТИВУ ОБОРОННОГО ТОВАРИСТВА НА НАЙБЛИЖЧІ П'ЯТЬ РОКІВ.
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Віктор Миколайович ТІМЧЕНКО 
народився в 1947 році на 
Д о н е ч ч и н і .  П о  з а к і н ч е н н і 
середньої школи призваний 

до лав Збройних Сил. Військову службу 
закінчив на посаді начальника вищого 
військового училища. У 1996 році обраний 
головою Донецької обласної організації 
Товариства сприяння обороні України, з 
2007 року – водночас перший заступник 
Голови оборонного Товариства. У квітні 
2010 року очолив ТСО України.

Сьогодні ми підводимо підсумки нашої 
роботи  за період між ХІІ та ХІІІ з’їздами. 
Ці п’ять років були, мабуть, найважчими 
за всі роки діяльності оборонного Това-
риства незалежної України. Проте, огля-
даючись у минуле, відчуваю гордість за 
те, що незважаючи на вкрай складну по-
літичну і економічну ситуацію в нашій дер-
жаві, ми змогли вистояти, зберегти свою 
базову структуру, основний матеріальний 
і кадровий потенціал та продовжуємо ви-
конувати статутні завдання.

Це стало можливим завдяки наполегли-
вій організаторській роботі комітетів всіх 
рівнів, активності і самовідданості штатних 
працівників, ветеранів та активістів Това-
риства. І сьогодні можу з впевненістю до-
повісти  вам, що завдання XІІ з'їзду нами з 
честю виконані!

Товариство зберегло, зміцнило свою 
організаційну структуру, удосконалило у 
відповідності до сучасних умов суспіль-
ного життя форми і методи організацій-
ної і виховної діяльності, стабілізувало 
свій фінансово-економічний стан, оно-
вило і примножило матеріально-техніч-
ну базу. А головне, ми зберегли основне 
наше надбання – тисячі відданих своїй 
справі, висококваліфікованих фахівців: 
керівників органі-
зацій, викладачів і 
майстрів виробни-
чого навчання, тре-
нерів та інструкто-
рів. Ми зберегли 
трудові колекти-
ви, яким більшість 
цих людей присвя-
тили все своє сві-
доме життя!

 Що, на мій по-
гляд, можна вва-
жати нашим голо-
вним здобутком за 
звітний період діяльності  Центрально-
го комітету?

По-перше, Товариство стало дійсно пу-
блічною громадською організацією, зуміло 
активно проявити себе в багатьох сферах 
суспільного життя, особливо в сьогодніш-

ніх найскладніших політич-
них і економічних умовах 
відкритої зовнішньої агре-
сії в східних  регіонах на-
шої країни.

По-друге, мене тішить 
той факт, що в нашому ве-
ликому колективі стають 
домінуючими такі риси вза-
ємовідносин між членами 
Товариства і взагалі орга-
нізаціями, як щира дружба, 
доброзичливість, взаємо-
допомога, добросусідські 

відносини. Рівненщина стала ініціатором 
активних обмінів делегацій між сусідніми 
областями з метою вивчення та передачі 
передового досвіду.

По-третє, важливі кроки зроблено в пи-
таннях активізації плідних взаємовідносин 
з органами державної влади, профільними 
міністерствами і відомствами, громадськи-
ми організаціями патріотичної спрямова-
ності. Яскравим прикладом оцінки нашої 
діяльності стала реєстрація у Верховній 
Раді законопроекту про Товариство спри-
яння оборони, авторами якого виступили 
народні депутати практично від усіх про-
відних партій країни.

В-четвертих, вважаю необхідним під-
креслити і той позитивний фактор, що в 

процесі оптимізації штатного розкладу 
апарату ЦК значно скоротився його чи-
сельний склад, підвищилась відповідаль-
ність провідних фахівців за доручений на-
прямок роботи.

В організаціях Товариства накопичено 
чималий досвід патріотичного виховання 
молоді, який постійно поповнюється но-
вими цікавими і ефективними заходами 
організаційно-масової роботи. 

Загострення політичної ситуації на схо-
ді України змусило нас по новому погляну-
ти на виконання основного нашого статут-
ного завдання - сприяння обороні. З цією 
метою було створено в апараті ЦК управ-
ління «Військово-патріотичної роботи та 
сприяння територіальній обороні», яке ак-
тивно долучилося до роботи.

Ефективно вживались заходи по збіль-
шенню об’ємів підготовки кадрів за робіт-

Це стало можливим завдяки наполегли- відносини Рівненщина стала ініціатор

Òîâàðèñòâî çì³öíþº
ñâ³é àâòîðèòåò ó 

 ñóñï³ëüñòâ³



№ 2(18) 2015 3

ничими професіями, навчальними закла-
дами ТСО України підготовлено 1 млн. 116 
тис. 207 чол. за 38 робітничими професія-
ми. З 2014 року розпочато підготовку вій-
ськовослужбовців за професією «водій ав-
тотранспортних засобів» різних категорій. 

В організаціях ТСО України культиву-
ється дев’ятнадцять неолімпійських (тех-
нічних і прикладних) видів спорту, а саме: 
автомобільний, мотоциклетний, авіамо-
дельний, автомодельний, судомодель-
ний, ракетомодельний, водно-моторний, 
підводний, морські багатоборства, раді-
оспорт, спорт з собаками (службове со-
баківництво), вертолітний, літаковий, 
дельтапланерний, парашутний, планер-
ний, парапланерний, повітроплавальний, 
спорт надлегких літальних апаратів. Ши-
рокий розвиток має кульова стрільба, яка 
є одним з обов’язкових видів спорту, ре-
зультати з якого враховуються організа-
ціям Товариства при підведенні підсумків 
зі спортивної роботи. Спортсмени ТСОУ у 
складі збірних команд України за останні 

5 років (2010-2014 роки) вибороли 
на Всесвітніх іграх, чемпіонатах та 
Кубках світу і Європи 1285 медалей, 
з яких: 406 – золотих, 505 – срібних, 
374 – бронзові.

За 5 років нашими авіаційними 
організаціями був забезпечений на-
літ 40 450 годин на спортивних літа-
ках, планерах та вертольотах, вико-
нано 118 280 стрибків з парашутом. 
Незважаючи на складну обстановку 
в країні, у 2014 році майже не знизи-
ли показники по нальоту та кількос-
ті стрибків з парашутом. 6400 годин 
нальоту та більше 15 тисяч стриб-
ків з парашутом було виконано на 
наших аеродромах в минулому ро-
ці. Наші парашутисти та планерис-
ти неодноразово ставали перемож-
цями на міжнародних змаганнях та 
встановили низку рекордів.

Досить переконливі успі-
хи авіамоделістів: чемпіонами сві-
ту стали 3 спортсмени, Європи – 
2, володарями Кубку світу – 16. 
Срібними і бронзовими призера-
ми чемпіонатів світу та Європи ста-
ли 24 спортсмени. На чемпіонатах 
світу у 2011 і 2014 роках команда 
України посіла перше загальноко-
мандне місце.

Фінансово-економічна діяль-
ність Товариства за звітний пері-
од в цілому була прибутковою. За 
5 років доходи склали майже 1,9 мі-
льярди гривень. Отримано понад 
83,4 мільйонів гривень прибутку. 
У порівнянні з попереднім звітним 
періодом надходження коштів від 
основної діяльності збільшились на 
570 млн. гривень.

Проте чимало ще  і невирішених про-
блем та недоліків, які заважають нормаль-
ній роботі Товариства. Одним з них є не-
достатній рівень дисципліни у виконанні 

вимог Статуту, а особливо – рішень керів-
них органів всіх рівнів. Статут Товариства 
має стати головним порадником кожного 
керівника, незалежно від посади, яку він 
обіймає. Це Конституція нашої організації, 
і неухильне виконання її вимог є запору-
кою всіх наших подальших успіхів! Викли-
кає чимало нарікань і організаційна робо-
та – немає чіткої системи в обліку членів 
Товариства, в отриманні та використанні 
членських внесків, в створенні та забез-
печенні активної діяльності первинних 
осередків. Необхідно більше уваги приді-
ляти і пропаганді діяльності організацій, 
використовувати можливості засобів ма-
сової інформації на всіх рівнях – від регіо-
нального до загальнодержавного. Чимало 
треба зробити і для приведення Статуту у 
відповідність до змін у чинному законо-
давстві та Закону України про Товариство 

сприяння Україні, який очікуємо отримати 
найближчим часом.

Сучасна складна політична і економіч-
на ситуація в країні вимагає від нас напру-
ження всіх сил для збереження Товари-
ства, творчої активності кожного з нас для 
виконання статутних завдань. Колектив 
нашого Товариства -  штатні працівники, 
ветерани, активісти, тренери та спортс-
мени - це люди, безмежно віддані своїй 
справі, справжні патріоти. І з ними ми по-
долаємо всі негаразди як у Товаристві, 
так і у єдиній для нас Батьківщині – рід-
ній Україні! 

Мені як Голові Товариства сприяння 
обороні України було приємно працюва-
ти з нинішнім складом Центрального комі-
тету, у якому об’єднались досвідчені, про-
фесійно підготовлені, віддані справі Това-
риства люди.

Дякую Вам за спільну роботу!



Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю Товариства сприяння обороні України, визначає його правовий ста-

тус та правові засади діяльності.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правовий статус Товариства сприяння обороні України
Товариство сприяння обороні України (далі - Товариство) є всеукраїнською добровільною, оборонно-патріотичною і спортивно-тех-

нічною громадською організацією, яка, відповідно до цього та інших законів України, бере участь та сприяє державі у реалізації завдань 
щодо зміцнення обороноздатності України. 

Стаття 2. Законодавство України про Товариство
Законодавство України про Товариство ґрунтується на Конституції України та складається із Законів України «Про громадські 

об'єднання», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», цього Закону та інших за-
конів України, підзаконних нормативно-правових актів України, прийнятих уповноваженими державними органами відповідно до цьо-
го Закону та інших законів України, а також відповідних міжнародних договорів.

Стаття 3. Основні завдання діяльності Товариства
До основних завдань Товариства належать:
патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян України;
підготовка громадян України до захисту Вітчизни, у тому числі підготовка з військово-технічних спеціальностей, загальновійськова підготовка;
участь у розвитку авіаційних і технічних видів спорту, підтримка належного рівня натренованості льотного та інженерно-технічно-

го складу, а також виконання інших видів авіаційних і технічних робіт;
участь у розвитку фізичної культури та військово-прикладних видів спорту;
участь у підготовці до військової служби громадян, що перебувають у військовому резерві або запасі Збройних Сил України;
підготовка спеціалістів масових технічних професій та розвиток технічної творчості;
надання допомоги у ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
надання допомоги і участь в організації та проведенні початкової військової підготовки у загально освітніх навчальних закладах, 

а також в організації і проведенні навчально-польових зборів юнаків, які проходять допризовну підготовку в навчальних закладах;
утримання об’єктів інфраструктури ТСОУ з метою виконання завдань в період мобілізації та у військовий час;
освітньо-популярізаційна діяльність в сфері сприяння обороні України.
Стаття 4. Основні напрямки діяльності Товариства
До основних напрямків діяльності Товариства належать:
військово-патріотична робота серед населення, збереження військових традицій Українського народу та усестороннє висвітлення історії 

Збройних Сил та військових формацій, що боролися за державну незалежність України, сприяння органам державної влади і органам міс-
цевого самоврядування у підтриманні в належному стані пам’ятників, обелісків, братських могил та інших військових поховань;

підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) спеціалістів для Збройних Сил, інших військових формувань, спеціалістів ма-
сових технічних професій, що мають військово-прикладне значення, у тому числі водіїв автомототранспортних засобів на договірних 
засадах та за замовленням юридичних і фізичних осіб;

співпраця з державними органами системи соціального забезпечення та з органами місцевого самоврядування з питань надання 
допомоги соціально незахищеним верствам населення та надання громадянам робітничої професії;

освітня діяльність;
оздоровча діяльність;
участь у розробленні центральними органами виконавчої влади проектів законів та інших нормативно-правових актів України з 

питань військово-патріотичного виховання населення України, підготовки громадян України до військової служби і захисту Держави, 
у галузях освіти і безпеки дорожнього руху та з інших питань, пов’язаних з державно значущими завданнями Товариства.

підготовка собак для використання в службових цілях;
заснування підприємств, установ, організацій, з метою виконання передбачених цим Законом основних, а також статутних завдань, реа-

лізація можливостей виробничих, учбово-спортивних, авіаційних та інших організацій для зміцнення економічного становища Товариства. 
Інші напрямки, що випливають із завдань Товариства та можуть бути передбачені Законами України.
Стаття 5. Організація діяльності Товариства
Організація діяльності, порядок набуття членства у Товаристві та вибуття з нього, права і обов’язки членів, порядок утворення та повноваження йо-

го керівних органів, місцевих осередків Товариства, методи діяльності Товариства визначаються Статутом Товариства відповідно до Законів України.
Товариство, місцеві осередки Товариства набувають статусу юридичної особи та підлягають реєстрації в порядку, визначено-

му  Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

Проект

31 березня 2015 року за номером 2496 зареєстровано проект Закону «Про Товариство сприяння обороні України». Від імені всього 
багатотисячного колективу Голова Товариства висловив вдячність народним депутатам України, який підписали цей важливий для нас 
документ, за розуміння і довіру. Серед них представники провідних партій країни: Андрій Парубій, Андрій Левус, Володимир Соляр, Ігор Лапін, Юрій 
Тимошенко, Сергій Висоцький, Микола Величкович - "Народний фронт»; Юлій Мамчур, Іван Вінник - "Блок Петра Порошенка"; Сергій Євтушок 
-"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"; Павло Кишкар - "Об'єднання "Самопоміч". Надаємо повний текст цього законопроекту.

за номером 2496 зареєстровано проект Закону «Про Товариство сприяння обороні України». Від імені всього 31 березня 2015 року зза
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Розділ II. ТОВАРИСТВО І ДЕРЖАВА. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТОВАРИСТВА
Стаття 6. Взаємодія Товариства з органами державної влади та місцевого самоврядування
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та можливостей сприяють Товариству, 

його органам та місцевим осередкам, створеним (заснованим) ними підприємствам, установам та організаціям у здійсненні ними ста-
тутних завдань, підтримують їх освітню, виховну та спортивну діяльність.

Представники Товариства залучаються (за згодою) Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, цен-
тральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування усіх рівнів до участі у громадських радах, робочих комісіях та штабах з питань військово-патріотичного виховання 
населення України, підготовки громадян України до військової служби і захисту Держави, штабах територіальної оборони усіх рівнів, 
а також для розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів України із зазначених питань, у галузях освіти, безпеки 
дорожнього руху та з інших питань, пов’язаних з основними завданнями Товариства.

Стаття 7. Участь Товариства у підготовці призовників
Товариство у своїх навчальних закладах і установах здійснює підготовку призовників для Збройних Сил України та інших військо-

вих формувань з військово-технічних спеціальностей в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Товариство надає до-
помогу своїм навчальним закладам і установам у проведенні цієї підготовці та несе відповідальність за її якість.

Контроль за підготовкою призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань з військово-технічних спеціаль-
ностей у навчальних закладах і установах Товариства здійснюють Міністерство оборони України, центральний орган виконавчої вла-
ди у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів та установ Товариства, що здійснюють підготовку при-
зовників для Збройних Сил України та інших військових формувань

Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів і установ Товариства, витребування техніки, військово-технічного майна 
місцевими осередками Товариства, а також перевезення техніки і військово-технічного майна для їх потреб здійснюється в порядку, 
що визначається Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної (комунальної) та ін-
ших форм власності мають право передавати в безоплатне користування Товариству техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, 
транспортні засоби, інші матеріальні ресурси для виконання Товариством завдань, що визначені цим Законом.

Техніка, технічне майно, що перебуває в користуванні Товариства і може бути використано в разі надзвичайних ситуацій, включа-
ється до реєстру технічного мобілізаційного резерву Товариства.

Стаття 9. Участь Товариства в організації виховання громадян України в дусі патріотизму, готовності до захисту Вітчизни
Товариство бере участь у патріотичному вихованні громадян, здійснює військово-професійну орієнтацію молоді, формує у неї усвідомлення 

необхідності проходження військової служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та підготовки до неї, виховує повагу до 
військових традицій Українського народу та Збройних Сил України, а також військових організацій, що боролися за державну незалежність Украї-
ни, сприяє розвитку у дітей та молоді спеціальних, фізичних та морально-психологічних якостей, необхідних для проходження військової служби. 

Товариство, його місцеві осередки організовують та проводять у своїх навчальних закладах пошукову та краєзнавчу роботу, спри-
яють створенню та діяльності музеїв бойової слави, військово-патріотичних клубів, пошукових загонів та груп, беруть участь у впо-
рядкуванні меморіальних комплексів, могил загиблих воїнів, сприяють відповідним державним та комунальним підприємствам, уста-
новам та організаціям у підтриманні в належному стані пам’ятників, обелісків, братських могил та інших військових поховань. 

Товариство сприяє перекваліфікації, набуттю суміжних професій та отриманню необхідних знань для подальшого працевлаштування молоді.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації можуть безоплатно надавати Товариству не-

обхідні приміщення, засоби зв’язку та інше майно для організації навчання громадян, виховання їх в дусі патріотизму, готовності до захисту Вітчизни.
Засоби масової інформації, рекламні агенції можуть безоплатно надавати Товариству медійні, рекламні та інформаційні носії для 

розміщення та поширення інформаційно-патріотичних матеріалів Товариства як соціальної реклами.
Стаття 10. Фінансування заходів Товариства
Уповноважений орган Товариства укладає договори із Міністерством оборони України та іншими уповноваженими центральними 

органами виконавчої влади щодо підготовки громадян для Збройних Сил України та інших військових формувань з військово-техніч-
них спеціальностей за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік.

Держава надає Товариству фінансову та іншу підтримку за рахунок коштів державного бюджету, передбачених законом на відпо-
відний рік для виконання ним державно значущих і Статутних завдань. 

Фінансова допомога Товариству, його місцевим осередкам та створеним (заснованим) ними підприємствам, установам та органі-
заціям може надаватися за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Розділ III. ПРАВА ТОВАРИСТВА. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
Стаття 11. Права Товариства
Окрім визначених цим Законом, Товариство володіє правами, передбаченим Розділом ІІІ Закону України «Про громадські об’єднання». 
Стаття 12. Власність Товариства
Товариство може мати у власності кошти, відокремлене та інше майно, необхідні для здійснення визначених законом дер-

жавно значущих та Статутних завдань.
Товариство набуває право власності на кошти та інше майно, передані йому органами державної влади, міністерствами і відом-

ствами України, органами місцевого самоврядування, в порядку що визначається Кабінетом Міністрів України, членами Товариства, 
набуті від вступних та членських внесків, пожертвувані чи передані фізичними і юридичними особами, громадськими, релігійними 
організаціями, а також на майно, придбане за власні кошти чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

Стаття 13. Управління майном, що належить Товариству
Право власності від імені Товариства здійснює з’їзд Товариства або уповноважений ним колегіальний орган Товариства в порядку, 

передбаченому цим Законом та Статутом Товариства.
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Усе рухоме та нерухоме майно, а також активи, які належать Товариству та його осередкам на праві власності згідно зі Статутом 
Товариства та законодавством, використовуються Товариством та його осередками для виконання Статутних завдань Товариства.

Товариство може передавати належні йому об’єкти права власності у користування його місцевим осередкам та створюваним (за-
снованим) ними підприємствам, установам та організаціям.

Кошти та інше майно, що належать Товариству і його осередкам, не можуть бути вилучені чи розподілені, крім випадків та у по-
рядку, встановлених законом.

Кошти та інше майно, що належать Товариству і його осередкам та перебувають у користуванні місцевих осередків і створених (за-
снованих) ними підприємств, установ, організацій у разі їх ліквідації або виходу з Товариства не можуть перерозподілятися між чле-
нами Товариства та будь якими іншими фізичними і юридичними особами. Такі кошти та інше майно використовуються Товариством 
за рішенням його з’їзду або уповноваженого ним колегіального органу Товариства виключно для виконання визначених Законом та 
Статутом завдань, або у випадках, передбачених законом, спрямовуються в доход держави.

Стаття 15. Правовий режим землі, що належить (використовується) Товариству
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати Товариству у власність або у користування, 

оренду земельні ділянки із земель відповідно державної та комунальної власності.
Забороняється зміна Товариством цільового призначення земель, переданих у власність або наданих у користування органами 

державної влади або органами місцевого самоврядування.
Стаття 16. Господарська діяльність Товариства
Товариство є неприбутковою організацією.
Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належних йому коштів та іншого майна.
Фінансові та матеріальні надходження, одержані підприємствами, установами та організаціями, створеними (заснованими) Това-

риством, його місцевими осередками, використовуються виключно на виконання основних завдань Товариства, враховуючи адміні-
стративно-господарські витрати, пов'язані з діяльністю Товариства, його органів та місцевих осередків.

Товариство, його місцеві осередки, а також створені (засновані) ними підприємства, установи та організації зобов'язані вести опе-
ративний та бухгалтерський облік, статистичну звітність відповідно до законодавства, зареєструватись у встановленому порядку в 
органах державної податкової служби. Зазначені юридичні особи обліковують кошти для господарської діяльності (як в національній, 
так і в іноземній валюті) на окремих банківських рахунках.

Товариство, його місцеві осередки, а також установи та організації звільняються від сплати податків і платежів в порядку, що ви-
значається законами з питань оподаткування.

Держава звільняє Товариство від сплати податків, зборів, мита та інших платежів за навчальне обладнання та автомототранспортні засоби, 
які надходять з-за кордону для використання у навчальних цілях в порядку, що визначається податковим та митним законодавством України.

Товари та матеріальні цінності, які надходять, у тому числі із-за кордону, Товариству, його органам та місцевим осередкам як гума-
нітарна допомога чи доброчинна допомога, тобто без мети одержання прибутку, розподіляються і використовуються Товариством, 
його органами та місцевими організаціями виключно безоплатно для виконання основних завдань Товариства. 

Грошовий еквівалент усіх видів податків, зборів, мита та інших платежів централізується і рішенням уповноваженого керівного органу 
Товариства спрямовується в повному обсязі на вдосконалення та розширення навчально-матеріальної бази, розвиток технічних, при-
кладних, авіаційних видів спорту та виконання інших державно значущих та статутних завдань Товариства. Цільове використання згада-
них коштів контролюється Центральною Ревізійною комісією Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 17. Працівники Товариства
На всіх працівників Товариства, які працюють за трудовим договором у системі Товариства, поширюється законодавство України 

про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
Стаття 18. Міжнародні зв'язки Товариства
Товариство відповідно до Статуту Товариства та цього Закону може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) 

організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати відповідні угоди, а 
також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Стаття 19. Ліквідація Товариства
Товариство може бути ліквідоване відповідно до законодавства, Статуту Товариства та з урахуванням вимог цього Закону.
Стаття 20. Контроль за діяльністю Товариства, його місцевих осередків
Контроль за діяльністю Товариства, його місцевих осередків, стосовно порядку використання ним державного (комунального) май-

на та виділених державою, територіальними громадами села, селища, міста коштів відповідних бюджетів, здійснюється Міністерством 
оборони України, центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції, місцевими державними адміністраціями та 
органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.

Стаття 21. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
За порушення вимог цього Закону особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк: 
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових 

актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
Голова Верховної Ради
України                                                                                             В.Б. Гройсман
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Анатолій Кацай народився 11 ве-
ресня 1962 року на Вінниччині. 
Обласну оборонну організацію 
очолює з 2012 року.

Одним з головних наших завдань є під-
готовка кадрів масових технічних професій 
для економіки України, насамперед водіїв.

Період між XII та XIIІ з’їздами виявився з 
різних причин складним. Проте ми не роз-
губилися, не опустили руки. Завдяки злаго-
дженій роботі колективів навчальних закла-
дів, під чітким керівництвом Центрального 
та обласного комітетів, навчальний процес 
було удосконалено та приведено у відповід-
ність до вимог та змін, які відбулися в систе-
мі навчання водіїв, починаючи з 2010 року.

 Для забезпечення обсягів їх підготовки 
ми придбали 56 сучасних автомобілів, що у 
певній мірі сприяло збільшенню кількості 
навчених фахівців на більш, як 40 відсотків. 

Не забуваємо і про виховання молоді. 
Зокрема, відновлено проведення військо-
во-патріотичної гри «Зірниця». В організа-
ції її першого етапу беруть участь районні 
та міські організації ТСО України. Другий 
етап – змагання на рівні області, учасни-
ками яких є переможці першого етапу від 
усіх районів. Нагородження відбувається 
за рахунок Вінницької обласної організа-
ції ТСО України. 

В липні минулого року на базі Томаш-
пільської районної організації ТСО Украї-
ни були проведені 5-денні навчально-тре-
нувальні збори з військово-патріотичного 
виховання молоді під девізом «Зупинимо 
агресію», а також сама «Зірниця».

В 2012 році створена первинна орга-
нізація апарату комітету Вінницької ОО, у 
якій акумулюються кошти для проведення 
спортивних заходів та місячників військо-
во-патріотичної роботи. Для розширення 
мережі та збільшення впливу Товариства 
були створені нові навчальні заклади – 

 Вінницький обласний спортивно-технічний 
клуб «Автодрайв» та Вінницьке навчально-
охоронне підприємство ТСОУ, які досить 
продуктивно працюють.

У 2014 році обласною організацією карди-
нально змінено стратегію підтримки неолім-
пійських видів спорту, що пов'язано з обме-
женням фінансових можливостей та необхід-
ністю ефективнішого використання коштів. 
Розпочато створення та відновлення власної 
матеріально-технічної бази для проведення 
спортивних занять. Так, за кошти Товариства 
переплановано та реконструйовано напів-
підвальне приміщення адмінбудівлі облас-
ного комітету, в якому відкрито спортивну 
залу з необхідним обладнанням та допоміж-
ними приміщеннями. На даний час в спорт-
залі власними інструкторами-оборонцями 
ведуться заняття в секціях з рукопашного 
бою, в яких займаються школярі та молодь 
міста Вінниці. Є і перші результати цієї ро-
боти: наша команда на чолі з інструктором-
методистом з технічних та військово-при-
кладних видів спорту Дишливенком Ігорем 
Олександровичем  завоювала 6 призових 
місць, у тому числі 3 перших. 

Під час чемпіонату України серед юна-
ків від 12-ти до 21-го року зі змішаних єди-
ноборств у місті Тульчині ця ж команда 
виборола одне перше та три третіх місць. 
Значні кошти вкладено у відновлення при-
міщення стрілецького тиру в адміністра-
тивній будівлі обласного комітету. За ре-
зультатами проведеної роботи отримано 
спеціальний дозвіл МВС України на його 
використання. Власним коштом придба-
но сучасну малокаліберну та травматичну 
зброю. В даний час інструктором-методис-
том Гнатенком Віталієм Івановичем прово-
дяться як комерційні, так і безкоштовні за-
няття зі школярами та студентами. 

У зв’язку з проведенням антитерорис-
тичної операції на сході країни, Вінницька 
обласна організація та підзвітні їй осередки 
не залишаються сторонніми спостерігачами. 

На засіданні Бюро обласного комі-
тету ТСО України прийнято рішення 
про надання допомоги постраждалим 
та родичам загиблих і під час Револю-
ції гідності: ми перерахували до благо-
дійного фонду одноденний заробіток, 
прийняли рішення про надання пільг 
при навчанні учасників АТО та членів 
їхній сімей. 

Ми також забезпечили відправку праців-
ників УМВС України у Вінницькій області у 
зону проведення антитерористичної опе-
рації. Керівники обласної організації нео-
дноразово бували в зоні бойових дій, орга-
нізовували придбання продуктів харчуван-
ня, білизни для вояків. Загалом для надання 
допомоги захисникам України витрачено 
понад 160 тисяч гривень. Ми співпрацю-
ємо з обласною державною адміністраці-
єю щодо надання необхідної допомоги ві-
нницьким батальйонам, які перебувають на 
території Луганської та Донецької областей.

В умовах фактичної військової агресії, 
коли український народ переживає склад-
ний етап перебудови своєї свідомості, Ві-
нницька обласна організація ТСОУ вважає 
своїм громадянським обов’язком підтри-
мати захисників України та зробити осо-
бистий внесок у справу захисту Вітчизни, 
відновлення миру і спокою на українській 
землі. З великим патріотичним почуттям 
ми проводимо заходи щодо залучення 
професійних військових і звичайних лю-
дей - волонтерів для підтримки військових 
та членів їхніх сімей. Зокрема, на виконан-
ня пункту 1.3 Статуту Товариства сприян-
ня обороні України, Вінницькою облас-
ною організацією були внесені зміни до 
штатного розпису та запроваджено по-
саду інструктора з військово-патріотичної 
роботи. Її обійняв учасник бойових дій на 
території Демократичної Республіки Аф-
ганістан, який на власному автомобілі із 
символікою Товариства доставляє необ-
хідні вантажі на схід країни. Кошти для їх 
закупівлі, а саме: взуття, одягу, білизни, 
засобів особистої гігієни та інших това-
рів повсякденного вжитку, за погоджен-
ням з Бюро ОК, надають всі організації ТСО 
України Вінницької області.

Сьогодні, коли Україна в небезпеці, 
перед обласним комітетом, міськими 
та районними організаціями стоять за-
вдання щодо покращення методів про-
ведення заходів військово-патріотичної 
роботи, підняття патріотичного духу се-
ред молоді та побудови нового підходу 
щодо виконання статутних завдань в 
умовах складних соціально-політичних 
подій, які відбуваються в Україні. Впев-
нений, що з ними ми впораємось.

Ми просто не маємо морального 
права не впоратись!

Ві й об а й ор о е і й М а о абе е і

Сьогодні до складу Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні 
України входять 201 первинний, 2 міських та 19 районних осередків. Маємо також 
23 професійно-технічних навчальних заклади. Зокрема, 6 автомобільних та 
технічну школи, обласний і 15 районних спортивно-технічних клубів 

Сьогодні до складу Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні 
України входять 201 первинний, 2 міських та 19 районних осередків. Маємо також



№ 2(18) 2015 8

Володимир Запорожченко 
Очолює обласну організацію з 
грудня 1994 року.

Історичні корені утворення та 
початку активної діяльності Волинської 
обласної організації ТСО України сягають 
далеких сорокових років минулого сто-
ліття, коли наш край було звільнено від 
німецько-фашистських загарбників. Про-
йшло чимало часу, але оборонне Товари-
ство Волині своєю натхненою працею про-
довжує плідно працювати на благо облас-
ті, України.

Сьогодні в області функціонує 410 пер-
винних, 2 міських, 2 міськрайонних та 7 
районних організацій. Активно діють 431 
технічні гуртки і секції з прикладних ви-
дів спорту, в яких займається близько 10 
тисяч юнаків та дівчат.

Середня штатна кількість працівників 
становить 250 чоловік. В основному це 
професіонали своєї справи.

За ці 5 років педагогічними працівни-
ками 12 навчальних закладів, а це техніч-
на і 4 автомобільних школи, 7 спортивно-
технічних клубів, підготовлено 28 686 во-
діїв автотранспортних засобів. Постійно 
вдосконалюється навчально-матеріальна 
база: оновлено на сучасний лад 70 кабі-
нетів і лабораторій, придбано 30 одиниць 
легкової автомобільної техніки, 14 мото-
ролерів та мопедів. 

Ми провели значну роботу 
щодо приведення автопарків, 
автодромів,  майданчиків пер-
винного водіння у  на лежний 
с тан.  Особливо це помітно у 
Луцькій, Камінь-Каширській, Го-
рохівській автошколах, Ковель-
ській техшколі, Любомльському 
районному та Волинському об-
ласному С ТК, де директорами 
Прокоф’єв О.С. ,  Домарецький 
О.П., Краков’як В.П., Борзовець 
В.Я., Котюк В.В. і Долинський А.Є.

Удосконалюється організацій-
но-масова робота та військово-па-
тріотичне виховання членів Това-
риства, серед яких ми пропагуємо 
мету та завдання ТСО України, ді-
яльність первинних організацій, 
кращих працівників і активістів. З 

цих питань в «Крилатому віснику» опу-
бліковано 25 матеріалів. В обласній ор-
ганізації, фойє навчальних закладів по-
вністю оновлена наочна агітація з про-
паганди діяльності осередків.

Приклади сумлінного виконання 
обов’язків показують голови первинних 
організацій Берестянської СШ Ківерців-
ського району - Суханов О.В., Нововолин-
ської ЗОШ №6- Шаровага О.П., Любомль-
ської гімназії - Хроль М.І., Ратнівської СШ 
№1 - Старушик Г.П. та багато інших.

В справі патріотичного виховання мо-
лоді розвиваються ділові контакти з ор-
ганами влади, молодіжними, ветеран-
ськими і громадськими організаціями. 
Фінансова допомога з боку держави в 
проведенні заходів особливо відчутна 
для Нововолинської МО (Жидков М.А.), 
Ратнівської РО (Косинський С.В.), Лю-
бомльської РО (Котюк В.В.).

Приділялась увага і спортивній робо-
ті. Активно функціонували радіопелен-
гація, мото- та стрілецький спорт. Ми пи-
шаємось тим, що виховали 5 заслужених 
тренерів та майстрів спорту України, 39 
майстрів і кандидатів в майстри спорту. 
Щорічно наші спортсмени беруть участь 
майже в 30 чемпіонатах, першостях Укра-
їни, Кубках Європи та світу.

Команда радіопеленгаторів обласно-
го СТК - одна з кращих в Україні. Приєм-

но відзначити, що радіопеленгатори бе-
руть участь в змаганнях в Замостьському 
і Хелмському воєводствах Польщі. Вста-
новлені хороші контакти з комітетом Ліги 
оборони Краєвої Польщі.

В області сформувався авторитетний, 
злагоджений, професійно підготовлений 
колектив Товариства: 75 відсотків праців-
ників мають стаж роботи понад 15 років 
в ТСО України, серед них 62 ветерани То-
вариства, 56 нагороджені «Почесним Зна-
ком ТСО України», 5 чоловік мають досвід 
бойових дій.

Активно працювали керівні органи: в 
період між з’їздами проведено 6 Пленумів 
обласного комітету ТСО України, 20 засі-
дань бюро, на яких розглянуто 63 питан-
ня статутної діяльності.

Ми маємо стабільні фінансові показ-
ники. За 5 років отримано 41 мільйон 716 
тисяч гривень валових надходжень. Ці 
кошти дозволили оновити матеріально-
технічну базу. Середня заробітна плата на 
одного працівника в 2010 році становила 
1635 грн., а в 2014 – 2724 грн.

У зв’язку з подіями на сході України 
оборонцями Волині перераховано по-
над 25 тисяч гривень для воїнів АТО, 12 
тисяч - на лікування за кордоном десант-
ника Хотимюка А.Я.

 Луцькою автошколою надана мате-
ріальна допомога вертолітному пол-
ку, де командиром полковник Ю. Вер-
тельчук, військовому комісаріату пе-
редано 6 вантажних автомобілів, які 
відправлені в зону АТО. Цілеспрямо-
вана робота ведеться із штабом тери-
торіальної оборони Волині. В примі-
щенні Луцької АШ спеціалістами са-
мооборони виготовляються БПЛА, а 
на базі обласного стрілецького клу-
бу постійно проводяться навчальні 
заняття зі стрільби членами ТСОУ – 
самооборонцями Волинської області.

Зважуючи наші мож ливості та 
критично оцінюючи досягнуте, ми 
докладемо усіх зусиль для покра-
щення результатів своєї статутної 
діяльності на благо нашого Това-
риства. Адже від цього залежить 
наше майбутнє, майбутнє наших 
 дітей і онуків.

Ми провели значну роботу но відзначити що радіопеленгатори бе-

Незважаючи на труднощі сьогодення, ми не лише не пасуємо перед ними, а й з 
оптимізмом дивимось у майбутнє, вірячи в Україну і наше Товариство 
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У Дніпропетровській обласній організації, як і у всьому Товаристві сприяння 
обороні України, відбулася звітно-виборна кампанія, яка стала оглядом сил та 
можливостей для виконання статутних завдань кожним оборонцем 

В а лерій Сорочан народив -
с я  в л і т к у  1 9 5 3  р о к у  н а 
Одещині. Дніпропетровську 
обласну організацію Това-

риства очолює з 2 000 року.
Звітний період для нашої обласної ор-

ганізації, як завжди, був не простим і не 
безхмарним, але, незважаючи на труднощі 
і негаразди, ми успішно склали екзамен на 
виживання і самовдосконалення.

З урахуванням звуження сфери тради-
ційної діяльності спромоглися зберегли 
свої структурні підрозділи, основний ма-
теріальний і кадровий потенціал, роблячи 
посильний внесок у економічне зростан-
ня країни, зміцнення її обороноздатності.

На протязі звітного періоду ми регуляр-
но підтримували партнерські стосунки з 
керівництвом облдержадміністрації, ди-
ректорами її департаментів і відділів, які 
надавали нам дієву допомогу у вирішенні 
статутних завдань.

Нас також підтримували керівники об-
ласної ради, що дозволило організовано 
розпочати і провести звітно-виборну кам-
панію, незважаючи на складні умови сьо-
годення в області та в усій нашій країні. 

Водночас, у колективу обласної органі-
зації та членів підпорядкованих їй місце-
вих осередків викликало занепокоєння 
внесення окремими депутатами Верховної 
Ради України - від політичних партій - про-
позицій до Коаліційної угоди про ліквіда-
цію нашого Товариства.

Та ми віримо, що здоровий глузд перемо-
же і наша громадська організація і надалі пра-
цюватиме на користь держави і суспільства.

Серед пріоритетних напрямків статут-
ної діяльності Товариства, як і раніше, є 
патріотичне виховання його членів, про-
паганда серед допризовної та призовної 

молоді Конституції і законів України про 
захист Вітчизни.

Комітет та бюро обласної організації, 
при активній участі комітетів усіх рівнів, 
первинних осередків, активу провели 
комплекс організаційних заходів щодо 
проведення виховної роботи з молоддю 
та жителями Дніпропетровщини. Наша 
громадська організація виділяється серед 
інших розмаїттям військово-патріотичних 
заходів та масовістю їх проведення. Для 
більшості наших комітетів стало правилом 
проводити з учнями старших класів різно-
манітні форми сучасного дозвілля в гурт-
ках «Нумо, хлопці», «Козацькі забави» та 
інше. На заходи запрошуються ветерани 
Великої Вітчизняної війни, ТСО України, 
військовослужбовці Збройних Сил.

Ми проводимо також спартакіади при-
зовників, автопробіги місцями бойової 
слави, естафети пам’яті, упорядковуємо 
військові кладовища, братські могили та 
могили героїв Небесної Сотні, які захища-
ли честь та гідність народу України, ме-
моріалів та інших споруд, що увічнюють 
пам’ять про подвиги героїв.

За п’ятирічку загальна кількість учас-
ників, у тому числі задіяних у спортивних 
заходах, складала близько 500 тисяч чоло-
вік, що, безумовно, сприяло підвищенню 
авторитету Товариства та якісному вико-
нанню статутних завдань.

Неодноразово досвід роботи нашої об-
ласної організації з підготовки і проведен-
ня місячників оборонно-масової роботи 
узагальнювався на сторінках інформацій-
но-методичних бюлетенів.

Навчальними закладами Дніпропетров-
ської обласної організації, незважаючи на 
продовження кризових явищ в економі-
ці держави, а також політичні труднощі 
останнього часу, підготовлено за звітній 
період близько 67 тисяч спеціалістів ро-
бітничих професій. Ми сподіваємось на 
повернення замовлень від Міністерства 
оборони та Національної гвардії.

За минулі 5 років у структурах нашого Това-
риства проведено понад 4,5 тисяч спортивних 
змагань, в яких взяли участь більш, як 92 тисячі 
чоловік. Наші спортсмени, виступаючи на між-
народних, Всеукраїнських і обласних змаган-
нях з військово-спортивного багатоборства, 
ракетомодельного спорту, автоспорту, водно-

моторного, судо-модельного, авіамодельно-
го і радіоспорту завоювали 114 золотих, 111 
срібних, 100 бронзових медалей. А 9 чоловік 
стали майстрами спорту України, 2 міжнарод-
ного класу. Обласна організація значний час 
впевнено зберігає ведучі позиції серед інших 
областей і має на своєму рахунку чимало світо-
вих, європейських рекордів і рекордів України.

Аналіз фінансово-господарської діяль-
ності нашої організації за час, що минув 
після попередньої звітно-виборної кам-
панії, показує: в більшості комітетів та на-
вчальних закладів вона була результатив-
ною і спрямовувалася на забезпечення 
окупності витрат і матеріального захисту 
трудових колективів, а також накопичен-
ня необхідних коштів для подальшого ви-
конання статутних завдань.

Це дало нам змогу за звітних 5 років 
отримати надходжень від усіх видів діяль-
ності більше 126,0 млн. грн. З яких майже 
27,0 млн. були перераховані до бюджету.

Питання щодо удосконалення стилю 
роботи неодноразово обговорювались 
на засіданнях бюро, навчально-методич-
них зборах, семінарах, нарадах керівного 
складу, педколективів і з активом.

Слід визнати, що в роботі обласного ко-
мітету і бюро, апарату управління облас-
ної організації, начальників відділів не за-
вжди здійснювався глибокий та своєчасний 
вплив на процеси, які відбувались в обо-
ронних організаціях області, не завжди на-
давалась практична допомога безпосеред-
ньо на місцях, мало приділялось уваги на-
вчанню та вихованню молодих керівників.

Обласний комітет підвів підсумки сво-
єї діяльності за звітний період. Хочу наго-
лосити, що це був особливий, складний і 
відповідальний період в нашому житті. Не 
легким він є і в теперішній час.

А тому сьогодні, керуючись Статутом 
Товариства, постановами та директивни-
ми документами, ми визначили завдання 
на перспективу, накреслили шляхи підви-
щення ефективності і якості оборонно-ма-
сової, військово-патріотичної, навчальної і 
спортивної роботи.

Впевнений, що успіх і збереження на-
ших організацій залежатиме від нашої 
активності і наполегливості в роботі з 
виконання пріоритетних напрямків ста-
тутної діяльності.

тві сприияяннння Дніпропетровській обласній організації як і у всьому Тов
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У Донецькій обласній організації Товариства підводяться 
підсумки роботи, починаючи від XIX обласної звітно-виборної 
конференції, що відбулася 25 грудня 2009 року, по теперішній час

Юрій Горбачов народився у 
1951 році. В Товаристві – з 
2 000 року, у 2010-му очо-
лив донецьких оборонців.

Черговий етап нашої діяльності співпав 
з важливими віхами в історії України – 65-
ою і 70-ою річницями Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні. Тож, зважаючи на ці віко-
помні дати, почну з внеску нашої оборонної 
організації Донецької області в розгром фа-
шизму. Майже мільйонна армія тсоавіахімів-
ців Донбасу поповнила ряди Червоної Армії. 
У перші ж дні війни майже 60 відсотків чле-
нів оборонного Товариства пішли на фронт. 
Пішли і керівники Центральної Ради оборон-
ного Товариства України на чолі з його го-
ловою Бушевим С.М., і керівники Донецької 
обласної організації, і більшість керівників 
оборонних осередків міст і районів.

Найважливішим завданням Товари-
ства в ті дні залишалося патріотичне 
виховання населення, масове навчан-
ня його військовій справі, всеохоплюю-
ча участь у підготовці бойових резервів 
для діючої армії. Аероклуби Донецької 
області вже влітку 1941 року направи-
ли до лав ВПС 677 пілотів. До кінця ве-
ресня всі літаки наших аероклубів бу-
ло перебазовано до Луганська, а потім 
і в Чкаловську область, де продовжува-
ли готувати льотчиків. Йшла війна, і ви-
хованці Товариства Донецької області 
демонстрували свої високі професійні 
якості, героїзм і мужність в борні з гітле-
рівцями. Багато вихованців аероклубів 
Донеччини стали Героями Радянського 
Союзу, а трьом з них -- Береговому Г.Т., 

Недбайло А.К. і Сімейку І.П. це звання 
було присвоєно двічі.

Всім відоме ім'я Надії Попової, теж ви-
хованки Донецького аероклубу, Героя Ра-
дянського Союзу. Це вона написала на сті-
нах рейхстагу «Надя Попова з Донбасу».

9 Героїв Радянського Союзу - вихован-
ців Донецького Тсоавіахіму в роки тієї 
страшної війни проходили службу в ря-
дах повітряно-десантних військ. Як не пи-
шатися нинішньому поколінню за справи 
своїх предків, які, не шкодуючи себе, йшли 
важкими дорогами війни до Перемоги!

Сьогодні при плануванні та проведенні 
організаційно-масової роботи з виконан-
ня статутних завдань, в першу чергу, ви-
користовуються форми роботи, які вже 
добре зарекомендували себе протягом ба-
гатьох років. Це, насамперед, масові захо-
ди за участі ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, учасників бойових дій, воїнів-інтер-
націоналістів та учнівської молоді.

З 1996 року спільно з Донецькою облас-
ною державною адміністрацією проведе-
но понад 25 автоагітпоходов по місцях бо-
йової і трудової слави Донецької області. У 
2011 році один з них був присвячений 70-й 
річниці початку Великої Вітчизняної війни. 
У 2012-му ми провели автомобільний про-
біг "Пам'ять серця", присвячений юним під-
пільникам в роки війни та 85-річчю з дня 
створення Донецької обласної організа-
ції Товариства сприяння обороні України.

У 2013-му відбувся міжнародний вій-
ськово-патріотичний автопробіг, присвя-
чений 68-й річниці Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні, 70-річ-
чю розгрому фашистських військ під Ста-
лінградом і 100-річчю з дня народження 
тричі Героя Радянського Союзу - Маршала 
авіації Покришкіна О.І. 

У 2013 році наша організація брала 
участь в дуже відповідальному і важли-
вому заході - проведенні естафети пам'яті. 
Донецька область прийняла її від Луган-
ської, передавши згодом Дніпропетров-
ській і Запорізькій областям. Організову-
вали ці заходи спільно з обласною орга-
нізацією ветеранів, а також Донецькою 
обласною зразковою автошколою, Пе-
тровським спортивно-технічним клубом 
та СТК ТСОУ шахти ім Бажанова. 

Головною метою цих заходів було вшану-
вання ветеранів Великої Вітчизняної війни, їх 
героїчного подвигу заради нашого світлого 
майбутнього, виховання молоді на славних 
патріотичних традиціях старших поколінь. 

Одне з важливих статутних завдань -- 
підготовка кадрів масових технічних про-
фесій. З 2009 по 2014 рік навчальними ор-
ганізаціями ТСОУ Донецької області при-
дбано 119 одиниць техніки, і сьогодні їх 
налічується 470. За цей період атестова-
но понад 300 осіб педагогічних кадрів, 13 
шкіл і 20 СТК пройшли акредитацію в МВС 
України. У полі зору обласного комітету 
постійно перебувала проблема вивчення, 
узагальнення та поширення передового 
досвіду навчальних закладів з підготовки 
спеціалістів. За звітний період навчено 80 
565 фахівців масових професій.

З 2009 по 2014 рік активно велася спор-
тивна робота. У цей період на чемпіонатах 
світу та Європи завойовано 190 медалей 
різного ґатунку. Всього на базі структурних 
підрозділів обласної організації функціо-
нує понад 300 секцій, в них займаються 
тисячі молодих людей.

Наші представники брали участь 
більш, як у 250 змаганнях різного рів-
ня, з них понад 140 разів в чемпіонатах 
України, Європи та світу. Наші спортсме-
ни завоювали 276 золотих, 254 срібних і 
240 бронзових медалей. За звітний пері-
од підготовлено 4 майстри спорту між-
народного класу, 25 майстрів спорту, 70 
кандидатів в майстри спорту, близько 400 
спортсменів 1-го розряду.

Гордістю обласної організації є чемпіон 
світу з судомодельного спорту, Заслуже-
ний тренер України Юрій Новак, майстер 
спорту міжнародного класу Олександр 
Новак, чемпіон світу з радіоспорту на ко-
ротких і ультракоротких хвилях, майстер 
спорту міжнародного класу Олександр То-
поля та Заслужений майстер спорту Укра-
їни Юрій Яковенко. 

У 2012-2014 роках проведена робо-
та щодо популяризації спортивних ди-
настій з технічних і прикладних видів 
спорту «Спортивній династій - зелене 
світло». Була зібрана інформація про 
16 спортивних родин в оборонних ор-
ганізаціях області.

ій обласній організації Товариства підводяться

Ч Е Р Г О В И Й  Е Т А П 
Н А Ш О Ї  Д І Я Л Ь Н О С Т І
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Ми х а й л о  Н і к о л ус ь  н а -
родивс я у січні  1950 
року на Хмельниччині.  
 Житомирську обласну 

організацію очолив у 1987 році.
Сьогодні до складу обласної організа-

ції входить міська (Житомирська), 2 ра-
йонно-міських (Бердичівська, Новоград-
Волинська), 13 районних організацій, які 
об'єднують 456 первинних організацій, де 
на обліку перебувають 29 101 оборонець. 

Господарчо-розрахун кову діяльність ве-
дуть: коледж, чотири автомобільні школи 
та одинадцять спортивно-технічних клубів. 
Попри всі труднощі і складнощі сьогоден-
ня, вони з честю виконують покладені на 
них завдання. Звичайно, що не обходить-
ся і без проблем, але нас вони не лякають. 
В нашій історії, особливо на початку 90-х 
років, були і складніші часи, з яких ми не 
лише вийшли, а й покращили свою роботу.

Обласна організація для здійснення 
статутних завдань має у своєму розпоря-
дженні 222 будівлі та споруди (в т.ч. в 2012 
році Новоград-Волинською АШ придбано 
1 будівлю), 322 одиниці різноманітної тех-
ніки, значну кількість пневматичної зброї. 
Всі ці приміщення ми підтримуємо у на-
лежному стані, регулярно виділяючи ко-
шти на їх ремонт.

В навчальних закладах лише протягом 
2010-2014 років навчено 37 975 кадрів 
робітничих професій за 16 спеціальнос-
тями, окрім цього Коростенським техніч-
ним коледжем підготовлено 397 чоловік 
з вищою освітою та видано диплом мо-
лодшого спеціаліста. Зокрема, за спеці-
альностями «обслуговування та ремонт 
автомобілів та двигунів» - 228 чол.; «бухгал-
терський облік» - 94 чол.; «обслуговування 
комп’ютерних та інтелектуальних систем» 
- 75 чол. Як переконливо доводить саме 

життя, ці люди навчалися не заради того, 
щоб отримати «корочки»: переважна біль-
шість з них успішно працевлаштувалися в 
різних структурах і різних форм власності.

Ми розуміємо важливість оновлення ав-
топарку, придбання сучасних технічних за-
собів, при допомозі яких можна поліпшити 
навчальний процес. Тож за останні 5 років 
в області придбано 85 одиниць різноманіт-
ної автомобільної та мотоциклетної техні-
ки, що, звичайно, не могло не позначитись 
на якості підготовки спеціалістів.

В організаціях області в навчальному 
процесі використовується близько 100 
класів, 32 лабораторії, понад 20 автодро-
мів, маневрових майданчиків і площадок.

Для забезпечення організаційно-масо-
вої та спортивної роботи, утримання штат-
них працівників, вдосконалення навчаль-
но-матеріальної бази в 2010-2014 роках 
отримано доходу понад75 мільйонів, ви-
трати склали 71 мільйон 354 тисячі. Зокре-
ма, на заробітну плату було витрачено 31 
млн. 382 тис. грн. або 42відсотки від при-
бутку, осередками ТСОУ області за звітний 
період лише до пенсійного фонду сплаче-
но майже 12 млн. 500 тис. грн., сплачено 
податків до державного та місцевих бю-
джетів 8 млн. 211 тис. грн.

А на організаційно-масову та спортив-
ну роботу витрачено 867 тис. грн., на при-
дбання основних засобів, автомобільної та 
мотоциклетної техніки, будівель, ремон-
ти та інше витрачено 9 млн. 308 тис. грн.;

В автомобільних школах, спортивно-
технічних клубах (станом на 1.01.15 р.) ді-
ють 29 спортивних секції та в первинних 
організаціях – 337. 

За звітний період проведено 22 облас-
них змагання, у яких активну участь взяли 
близько тисячі наших земляків. Для нас 
перемоги, рекорди не є головними. Голо-
вне - масовість, щоб до спорту залучалося 
якомога більше молоді, щоб українці вели 
здоровий спосіб життя.

Багато уваги приділяємо військово-па-
тріотичному вихованню оборонців, насам-
перед молоді. Адже розуміємо, що майбут-
нє нашої країни за патріотами. Особливо 
активізували цей напрямок роботи остан-
нім часом, коли на сході України розпочали-
ся бойові дії. А якщо бути більш точним, то 
війна проти нашого народу, його прагнення 
бути вільним і господарювати у власній хаті.

Розуміючи важливість спорту у зміц-
ненні здоров’я нації, намагаємось охопи-

ти ним якомога більше людей. За звітний 
період провели майже 500 різноманітних 
спортивно-оздоровчих заходів районного 
значення і понад 2 тисячі безпосередньо в 
первинних осередках. Їх учасниками ста-
ли близько 43 тисяч чоловік, в переважній 
більшості це молодь.

Під час проведення обласних та район-
них змагань 252 чоловіки виконали роз-
рядні норми. Загалом Житомирська об-
ласна організація ТСОУ взяла участь у 11 
змаганнях Всеукраїнського значення.

З року в рік завдяки високому професі-
оналізму працівників усіх рівнів змінюють-
ся на краще показники нашої фінансово-
еко номічної діяльності. Наприклад, без-
сумнівними лідерами у цьому плані є 
Баранівський, Житомирський спортивно-
технічні клуби, очолювані Поплавським 
Юрієм Івановичем та Паяновим Русланом 
Анатолійовичем, Житомирська і Новоград-
Волинська автомобільні школи, де керів-
никами Гайструк Юрій Миколайович і Вра-
щук Валентин Володимирович.

Якщо говорити про організаційно-ма-
сову роботу, військово-патріотичне вихо-
вання, то варто зазначити, що кращими 
тут є Баранівська і Бердичівська район-
ні організації, які очолюють Поплавський 
Юрій Іванович і Фулей Анжела Іванівна, 
Новоград-Волинський районно-міський 
осередок, керований Вращук Валентином 
Володимировичем. 

Ці всі здобутки примножує колектив 
штатних працівників Товариства, серед 
яких 17 чоловік мають почесне зван ня 
«Ветеран ТСО України». Варто зазначити, 
що Бердичівська райміська організація та 
Баранівський, Бердичівський, Ємільчин-
ський СТК і Новоград-Волинська АШ наго-
роджені «Почесним знаком ТСО Ук раїни». 

Не обходиться і без труднощів, недо-
ліків, інших проблем. Ми їх і не приховує-
мо, разом з тим чудово усвідомлюємо ту 
істину, що їх, цих недоліків, там немає, де 
ніхто не працює. Але справа у тім, що жи-
томирські оборонці ніколи не боялися не 
лише говорити про наявні труднощі і про-
блеми, а й гуртом їх вирішувати.

Своєю натхненною працею ми 
сприятимемо економічному зрос-
танню Української держави, нашого 
оборонного Товариства, переконливо 
доводитимемо, що наша організація 
дійсно сприяє обороні нашої України, 
усього нашого народу.

життя, ці люди навчалися не заради того, ти ним якомога більше людей. З

В нашій історії були і складніші часи, але ми все ж вистояли. 
Подолаємо і сьогоднішні проблеми та негаразди
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Євген Терьошкін народив-
с я  в з и м к у  1 9 3 7  р о к у  в 
Л е н і н г р а д с ь к і й  о б л а с т і . 
 Закарпатську обласну обо-

ронну організацію очолює з 1982 року.
У нашій області під егідою закарпат-

ців-оборонців проводяться місячники 
оборонно-масової роботи, спортивні 
свята, уроки мужності, на які запро-
шуємо учасників тієї страшної війни. 
Активізації цієї роботи сприяють при-
клади хоробрості і мужності україн-
ських воїнів, які захищають цілісність 
України в зоні проведення антитеро-
ристичної операції. Це один з найго-
ловніших напрямків, його найпрестиж-
ніша риса на етапі підготовки до ХІІІ 
з’їзду ТСО України.

Багато уваги приділяємо підготов-
ці фахівців з різних спеціальностей. 
Для цього маємо непогану матеріаль-
но-навчальну базу. Наприклад, Хуст-
ський технічний коледж, 3 автомо-
більні школи, 12 спортивно-технічних 
клубів. Обсяг підготовки кадрів робіт-
ничих професій у період між ХІІ та ХІІІ 

з’їздами склав 39 300 чоловік, причо-
му СТК підготували 23 900 чоловік, а 
АШ – 15 350 чол.

У нашому регіоні існує чимало про-
блем соціального характеру. Чи не най-
гостріша з них - проблема безробіття 
населення. Останнім часом вона хоча й 
повільними темпами, але вирішується. 
В тому числі і за нашої допомоги. Адже 
ми знаємо, що багато наших вихован-
ців працевлаштовуються на підпри-
ємсвтах та в організаціях різних форм 
власності. За великим рахунком, навіть 
ті наші земляки, які їдуть на заробітки, 
в багатьох випадках успішно викорис-
товують отримані в наших автомобіль-
них школах, спортивно-технічних клу-
бах спеціальності.

Попри усі труднощі і негаразди, які 
здебільшого мають фінансове забарв-
лення, намагаємось приділяти достат-
ньо уваги стану приміщень, навчальних 
класів. Тому щороку проводимо в них 
косметичні ремонти, а при необхіднос-
ті і капітальні. Збереження їх у належ-
ному стані є одним із першочергових 
завдань організації.

За звітний період багато зробле-
но і для технічного оснащення на-
вчальних аудиторій, зокрема, закупили 
комп’ютери, мультимедійні системи, за 
допомогою яких викладачі і слухачі мо-
делюють різні ситуації, що можуть виник-
нути під час руху, аналізують їх. Ми сут-
тєво оновили технічний парк наших СТК 
і АШ, придбавши за останні 5 років 23 
легкових автомобілі, 2 автобуси, 6 приче-
пів одноосних, 7 мотоциклів і 3 скутери. 

У наших навчальних закладів чимало 
конкурентів, які надають населенню ана-
логічні послуги. Але бажаючих здобувати 
ту чи іншу спеціальність саме у нас виста-
чає. Насамперед тому, що ми пропонує-
мо людям якісні послуги, не женемось за 
прибутками, як це роблять окремі приват-
ні структури, при цьому забуваючи про 
якість навчання.

Спорт в нашій роботі теж посідає 
достойне місце. Наприк лад, у звіт-
ному періоді наша спортсмени-обо-
ронці 84 рази ставали чемпіонами і 
призерами України з мотокросу, ав-
томобільного та авіамодельного ви-
дів спорту. Завойовано 53 золотих, 
21 срібна і  20 бронзових медалей. 
Збірні команди області  п’ять разів 
виборювали Кубок України з мото-
кросу, п’ять разів ставали призера-
ми чемпіонатів ТСО України і  двічі 
завойовували золоті медалі з мото-
циклетного кантрі- кросу. Ці досяг-
нення стали можливими завдяки на-
полегливій праці самих спортсменів, 
а також їхнім тренерам-наставника.

Гордістю обласної організації Това-
риства є спортивні сімейні династії з 
мотоспорту Віктора Стегури, Віталія Го-
ловіна, Валерія Лунченка, Василя Крич-
фалушія та Олександра Дорошенка з 
авіамодельного спорту.

Для нас головне не рекорди і кіль-
кість завойованих призів та медалей, а 
те, щоб до занять спортом було залуче-
но якомога більше людей.

За підсумками 2013 року валові дохо-
ди області склали 18 143 тисячі гривень, 
прибуток - 1 487 тисяч, а витрати 1 062 
тисячі. Ці гроші витрачались на найне-
обхідніші заходи, зокрема, поліпшення 
матеріально-навчальної бази автошкіл та 
спортивно-технічних клубів, проведен-
ня урочистостей з нагоди національних 
свят та інших важливих дат.

Комітет Закарпатської обласної 
організації ТСО України у звітному 
періоді робив все можливе для ви-
конання рішень XI та ХІІ з’їздів ТСО 
України. І нам багато що вдалося, хо-
ча, разом з тим, є певні недопрацю-
вання, невикористані можливості. 
Тому в майбутньому трудитимемося 
над їх усуненням, докладемо усіх зу-
силь, щоб з честю нести високе зван-
ня оборонця України.

з’їздами склав 39 300 чоловік причо- Спорт в нашій роботі теж посідає

Дуже символічно, що ХІІІ з’їзд ТСО України відбувається 
напередодні 70-річчя Перемоги над німецьким фашизмом. Цю дату 
ми використовуємо для виховання молоді на славетних бойових 
традиціях наших дідів і батьків
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Запорізька обласна оборонна організація впевнено крокує вперед, 
незважаючи на всі проблеми сьогодення

Іг о р  П а в л є й  н а р о д и в с я  у 
Сімферополі у 1954 році, очолює 
запорізьких оборонців з 1994 року.

У складі обласної організації сьо-
годні налічується більше 41 тисячі чоловік, 
об'єднаних в 434 первинних, 17 районних, 
2 міських та один міжрайонний осередок. 

Структурними підрозділами також є 6 
шкіл, 17 спортивно-технічних клубів, які го-
тують фахівців для економіки України і ви-
ховують спортсменів технічних видів спорту.

За останні два роки ми разом із Запорізь-
кою обласною організацією Національної 
спілки журналістів України на чолі з її голо-
вою Наталією Ігорівною Кузьменко втілили 
в життя чудовий проект - створення книги 
про музеї бойової слави Запорізького краю, 
яка називається "Вартові пам'яті". Сотні лю-
дей, які зберігають ці заклади та проводять 
в них патріотичну роботу з виховання під-
ростаючого покоління, заслуговують вели-
кої подяки. Про них і наших батьків, дідів 
якраз і розповідає ця унікальна книга.

Крім проведення традиційних місяч-
ників військово-патріотичної роботи у 
звітному періоді, ми працювали спільно 
з департаментом науки і освіти, управлін-
ням у справах молоді та спорту Запорізь-
кої обласної державної адміністрації над 
проведенням першого та другого етапів 
Всеукраїнської військово-патріотичної гри 
"Зірниця", допомагали в проведенні гри 
"Сокіл" (Джура), реалізували інші проек-
ти, спрямовані на прищеплення у підрос-
таючого покоління любові до своєї краї-
ни, поваги до людей старшого покоління, 
правильного розуміння подій минулого 
і сьогодення. Готуємось до участі в про-
веденні нової Всеукраїнської військово-
спортивної гри "Захисник України".

Все менше в наших рядах залишається 
помічників і наставників у військово-патрі-
отичній роботі. Адже фронтовики Великої 
Вітчизняної війни йдуть від нас у вічність. 
Але і зараз з нами в одному строю Герой 
Радянського Союзу генерал-майор Руба-
нов Петро Якимович, генерал-майор Ко-
роль Анатолій Авксентійович, полковник 
Волобуєв Володимир Іванович та інші сиво-
чолі солдати. В цей надзвичайно складний 
час треба продовжувати зустрічі не лише з 
ветеранами Другої світової війни, а й тими 
солдатами і офіцерами Збройних Сил, на-
ціональної гвардії, прикордонниками, які 
сьогодні є учасниками антитерористичної 
операції. Адже вони, як і їхні діди та праді-
ди, теж захищають рідну землю від ворога.

Серед наших соратників полковник 
Стрельников Микола Васильович, на-
чальник спеціалізованого ліцею "Захис-
ник", який щоденно і наполегливо прово-
дить військово-патріотичну роботу.

У ході звітно-виборної кампанії на міс-
цях були висловлені критичні зауважен-
ня про те, що досі не прийнятий новий 
закон про оборонне Товариство, який би 
закріпив юридично все те позитивне, що 
накопичено за багато років нашої діяль-
ності і припинив розмови про доцільність 
нашого існування. 

За 5 років нашими навчальними органі-
заціями підготовлено близько 31 тисячі во-
діїв різних категорій. Кращими навчальними 
організаціями в питаннях підготовки кадрів 
масових технічних професій є Бердянська 
та Токмацька окремі технічні школи, яки-
ми керують Баронін Н.Г. та Майборода В.В., 
Якимівський, Михайлівський, Заводський, 
В-Дніпровський спортивно-технічні клуби, 
на чолі яких перебувають директори Жук 
А.М., Шеховцов Н.П., Токар Н.С., Фролов А.В.

Валовий дохід за цю п'ятирічку у навчаль-
них організаціях складає більше 49 мільйо-
нів гривень, що майже на 10 мільйонів біль-
ше, аніж у попередній, тобто на 25 відсотків. 
Від платної підготовки кадрів ми отримали 
36 мільйонів гривень. Основні фонди за 
п'ятирічку збільшилися на 28 відсотків.

Спортивна робота є однією з основних 
і обов'язкових видів діяльності Товариства 
сприяння обороні України. Виконуючи від-
повідні положення Статуту оборонного 
Товариства, Запорізька обласна органі-

зація за останні кілька років підняла май-
же в два рази рівень спортивної роботи 
по розвитку технічних і прикладних видів 
спорту в нашій області.

 За звітні 5 років наша організація з 10-
го (останнього) місця піднялася на 5-е міс-
це в групі і на 5-е місце в Україні. 

 Збільшилася кількість реально існую-
чих і підтримуваних різновидів технічних 
видів спорту - з восьми в 2009р. до 24-х 
на кінець 2014р. Серед нових видів спор-
ту з'явилися, наприклад: трофі-рейди на 
"джипах", баггі на квадрациклах; гонки на 
прискорення (на аеродромі "Широкому"), 
різні види авіамодельного спорту на тому 
ж аеродромі, нові види автомодельного 
спорту на новій трасі в Мелітополі.

У нашій організації в 2009 - 2014 ро-
ках вже реально виступали 12 збірних 
команд області у змаганнях Вищої лі-
ги з різних видів спорту. Наприклад, зі 
стрільби, багатьох видів радіоспорту і 
автоспорту, підводного плавання, кар-
тингу, автомодельного спорту та інших. 
Фінансувалися ці команди обласним ко-
мітетом та районними організаціями За-
порізької ОО ТСОУ.

На фінансування обласних команд в 
2009--2014 роках витрачено 313 тисяч 
600 гривень.

Вперше за всю історію Запорізької об-
ласної організації ТСОУ та за всю історію 
всієї організації ТСОУ були організовані і 
профінансовані три різних команди з ав-
тоспорту: автокросу на баггі, автокросу 
на легкових автомобілях і команда з тро-
фі-рейдів "Міда-трофі-ТСОУ" . Ці команди 
протягом останніх років на чемпіонатах 
України постійно посідали призові місця 
і були чемпіонами в командному заліку.

Найкращими спортсменами зареко-
мендували себе Олександр Дарієнко, 
Олександр Крутенко, Микола Панасюк, 
а також брати Косінови – Вадим та Дми-
тро, Сергій Тарасюк, Іван Позняк. Всі во-
ни постійно посідали призові місця на 
чемпіонатах і Кубках України 2011-2014 
років, ставши майстрами спорту Украї-
ни з автоспорту.

Ми й надалі продовжуватимемо 
свою роботу, працюючи на благо усієї 
України, нашого Товариства, конкретни-
ми справами примножуючи його славу.

Примножуватимемо славу
Товариства
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Петро Никитюк народив-
ся у листопаді 1949 року. 
В  То в а р и с т в і  п р а ц ю є  з 
 2001-го , а оборонців Івано-

Франківщини очолює з 2005-го.
Сьогодні наша держава в небезпеці. То-

му значна увага у нашій роботі приділя-
ється співпраці з державними органами, 
військовими частинами, територіальними 
формуваннями щодо підготовки громадян 
до оборони України, матеріально-техніч-
ного забезпечення військовиків – учасни-
ків антитерористичної операції.

Комітет обласної організації ТСО Укра-
їни виступив з ініціативою підтримати 
матеріально військові формування При-
карпаття, перерахувавши одноденну за-
робітну плату усіх штатних працівників. 
Ініціативу було розглянуто і схвалено на 
бюро обласного комітету та підтримано 
трудовими колективами.  Окрім цього, 
Городенківський, Снятинський, Тлумацький 
і Тисменицький спортивно-технічні клуби 
відправили 4 вантажні автомобілі для по-
треб Збройних Сил України в зону АТО, Іва-
но-Франківська автомобільна школа нада-
ла навчальний автомобіль для підготовки 
добровольців батальйону Прикарпаття.

У Калуській і Коломийській автошколах 
створено пункти попереднього збору тех-
ніки для наступного їх укомплектування і 
відправлення в зону АТО.

В Городенківському СТК діє районний 
центр зі збору одягу, продуктів харчування 
та різного майна для бійців. Мобілізаційна 
комісія, до складу якої входить його дирек-
тор, депутат районної ради Мандич І.П., 
займається збором, обліком і розподілом 
зібраного майна і продуктів харчування.

В Тлумацькому СТК проведено капіталь-
ний ремонт стрілецького тиру, на базі яко-

го громадська організація «Самопоміч», 
добровольці, допризовна і призовна мо-
лодь проходять навчання зі стрільби. 

Косівська організація надала свій банків-
ський рахунок для мобілізаційного фонду 
району, а її бухгалтерією проводиться збір, 
облік коштів, фінансування і звітність перед 
райдержадміністрацією щодо накопичення 
і використання отриманих грошей.

Перелік конкретних справ, спрямова-
них на підтримку бійців антитерористич-
ної операції, можна продовжити.

На конференції обласної організації 
ТСО України, яка відбулась 27 січня 2015 
року, прийнято рішення, у відповідності з 
яким комітетам, організаціям і навчальним 
закладам обласної організації ТСО Украї-
ни належить постійно надавати посильну 
матеріальну і технічну допомогу військо-
викам, сприяти у зміцненні обороноздат-
ності країни, в боротьбі з агресією Росії.

В усіх спортивно-технічних клубах, ав-
томобільних школах відновлюють роботу 
стрілецьких тирів і на їх базі постійно про-
водять навчання допризовної і призовної 
молоді, добровольців і тих, хто проходить 
мобілізацію на службу в армію.

Матеріальна і технічна допомога бій-
цям АТО повинна стати нашим конкрет-
ним внеском в Перемогу над агресором.

В останні роки удосконалювалась орга-
нізаційна структура обласної організації.

Нині Івано-Франківська обласна органі-
зація ТСО України об’єднує в своєму складі 
міську, 2 об’єднані райміські, 12 районних, 
354 первинних організацій, 5 автомобіль-
них шкіл, 13 спортивно-технічних клубів, 
ТОВ «Стрілецько-спортивний клуб».

На виконання рішень XII з’їзду і ви-
мог голови Товариства в усіх автошко-
лах школах і спортивно-технічних клу-
бах відновлено роботу первинних орга-
нізацій. Більш того, оборонні осередки 
навчальних закладів є ініціаторами і ор-
ганізаторами роботи з прийому в члени 
Товариства слухачів, які навчаються на 
курсах водіїв. Завдяки цьому первинні 
організації щорічно поповнюються но-
воприйнятими членами Товариства. За 
останні п’ять років зібрано 126 тисяч гри-
вень членських внесків, що на 40 тисяч 
більше, ніж в попередньому періоді.

Рівень обороноздатності України і саме 
її існування залежить від стану патріотич-
ної свідомості громадян, і зокрема, молоді.

Важливим напрямком статутної діяль-
ності обласної організації за останні п’ять 
років була підготовка, перепідготовка і під-
вищення кваліфікації кадрів масових тех-
нічних професій. В обласній організації її 
здійснюють 5 автомобільних шкіл і 13 спор-
тивно-технічних клубів. За 5 останніх років 
підготовлено 55 425 чоловік, а це на 10 ти-
сяч більше, ніж у попередньому періоді.

Варто відзначити такі навчальні закла-
ди, як Калуська АШ, Городенківський, Бо-
городчанський, Снятинський, Тлумаць-
кий, Верховинський, Коломийський, Ко-
сівський, Рогатинський СТК ТСО України.

В міжз’їздівський період наша органі-
зація за підсумками спортивної роботи в 
2012 році посіла третє, в 2013 році - чет-
верте, а з радіоспорту-перше місце серед 
обласних осередків другої групи і нагоро-
джена перехідним Кубком ТСО України. За-
вдячуючи особисто інструктору-методис-
ту зі спорту Івано-Франівського міського 
СТК Кузнецову Володимиру Трохимовичу 
і головам міських і районних організацій 
Круцику С.Т., Мандичу І.П., Воротняку М.В., 
Стерецькому Б.С., збережено актив радіо-
аматорів, проводиться системна робота з 
радіоспортсменами, формуються команди, 
які беруть участь в усіх змаганнях і успіш-
но виступають.

Організаторами багатьох спортивних 
масових змагань є директори навчальних 
закладів Питак М.М., Франчук В.Д., Слобо-
дян С.І., Кузь З.Я., Фесюк В.М., Мандич І.П., 
Воротняк М.В., Дичка С.І. Круцик С.Т.

В переважній своїй більшості керівники 
і штатні працівники організацій та навчаль-
них закладів - це досвідчені в професійно-
му плані спеціалісти з великим досвідом 
роботи в оборонному Товаристві.

Серед штатних працівників 22 ветерани 
праці, 26 офіцерів запасу та у відставці, 46 
ветеранів ТСО України, 30 працівників на-
городжені «Почесним Знаком ТСО України». 
Усі вони користуються великим авторите-
том в трудових колективах, вирізняються 
високим професіоналізмом і умінням якісно 
виконувати статутні завдання. Про це крас-
номовно свідчать відгуки людей.

Івано-Франківська обласна органі-
зація ТСО України впевнено дивиться у 
майбутнє. Ми віримо в перемогу України 
над ворогом, в настання миру і злагоди 
в країні. В єдності подумів і справ-успіх 
нашого колективу і всього Товариства.

го громадська організація «Самопоміч», Важливим напрямком статутної діяль-

Івано-Франківська оборонна організація надає всебічну допомогу Українському 
війську, задіяному у проведенні антитерористичної операції.
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П'ять років поспіль Київська міська організація розвивалась, виконувала 
статутні завдання, боролась за зміцнення свого економічного потенціалу, 
збереження організаційної структури та матеріально-технічної бази

Го л о в а  К и ї в с ь к о ї  м і с ь к о ї 
організації ТСО України Ольга 
Ніколаєнко народилася у серпні 
1952 року. В Товаристві працює 

з 1978 року, очолила Київський міський 
осередок у 2015-му. 

Незважаючи на складні економічні та 
політичні виклики, які останнім часом вини-
кли в нашій державі, Київська міська органі-
зація Товариства сприяння обороні України 
спільно з місцевими органами виконавчої 
влади, районними у м. Києві структурними 
підрозділами з питань освіти і науки, моло-
ді та спорту, державними та громадськими 
організаціями активно працює, виконує та 
розвиває статутні завдання. 

Особливо в напрямку збереження ор-
ганізаційної структури, збереження мате-
ріально-технічної бази, а також розвитку 
військово-патріотичної та спортивно-ма-
сової роботи.

Останнім часом ведеться активна ро-
бота та пошук нових форм співпраці і роз-
ширення первинних осередків Товариства 
за рахунок співпраці з професійно-техніч-
ними та вищими навчальними закладами. 
Наразі підготовлені проекти договорів про 
співпрацю з вищими навчальними закла-
дами та громадськими організаціями на-
шого міста. 

Хочемо зазначити, що міська організа-
ція здійснює підготовку робітничих кадрів 
у 13 навчальних закладах і 2-х філіях (Дні-
провського спортивно-технічного клубу і 
автомотоклубу). Підготовка проводиться 
за спеціальностями: водій мототранспорт-
них засобів, водій автотранспортних засо-
бів, інструктор з індивідуального навчання 
водінню, судноводій малих суден, водолаз, 
матрос-рятувальник, машиніст компресор-

них установок, водій навантажувач, стери-
лізаторник матеріалів, стропальник, напо-
внювач балонів, оператор ліфтів. Протя-
гом останніх 5-ти років підготовлено 20671 
спеціалістів з яких 12902 водіїв.

Не скажу, що усі наші вихованці зна-
ходять роботу, але більшість з них доволі 
успішно, як показує саме життя, працевла-
штовуються, чесно заробляючи на шматок 
хліба. А у наш час це, погодьтеся, дуже й 
дуже важливо.

Безпосередньо велика увага в місь-
кій організації приділяється реалізації 
завдань з військово-патріотичного вихо-
вання та спортивно-масової роботи се-
ред членів Товариства та залучення нових 
членів. Ми чудово розуміємо, що будь-яка 
держава сильна насамперед патріотично 
налаштованими громадянами, готовими 
будь-якої миті стати на захист її рубежів. 
На жаль, ця вкрай важлива робота у на-
шій країні була занедбана. І тому сьогодні 
маємо те, що маємо. Але це ніскільки не 
значить, що тепер потрібно скласти руки 
і нічого у цьому напрямку не робити. Усві-
домлюючи цю істину, я сподіваюсь, що не-
забаром у цій царині теж будуть позитив-
ні і помітні зрушення. Адже держава вже 
багато робить, щоб молодь щиро люби-
ла свою землю, знала справжню історію 
України тощо. Наш обов’язок усіляко їй у 
цьому допомагати, використовуючи усі на-
явні резерви.

В умовах активізації військово-патріо-
тичного руху в Україні, викликаної зброй-
ним вторгненням російських загарбників, 
постала гостра необхідність створення 
центру для координації військово-патрі-
отичної роботи, що було і зроблено. При 
Київській міській організації був створений 
Координаційний центр з військово-патрі-
отичного виховання та спортивно-масової 
роботи за участю Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту Київської міської 
державної адміністрації та Київського вій-
ськового комісаріату, що дало можливість 
проведення чіткого і планового проведен-
ня різноманітних заходів, які відображені 
в Плані роботи Центру.

Крім вищезазначених напрямків, міське 
Товариство приділяє увагу розвитку техніч-
них та військово-прикладних видів спорту, 

а саме: радіоспорту, підводному плаванню, 
картингу, мотоспорту, стрілецькому спорту, 
автомобільному спорту, модельним видам 
спорту (автомодельному, судомодельно-
му), військовому семиборству, спорту з со-
баками. Тут не стільки головними є рекор-
ди і завойовані медалі, як участь громадян 
у спортивних змаганнях, їхнє намагання 
бути фізично здоровими і загартованими.

Київська міська організація ТСО Укра-
їни протягом останніх років посідає ПЕР-
ШЕ місце серед регіонів України у спор-
тивно-технічній діяльності. Протягом за-
значеного періоду спортсмени Товариства 
успішно виступали на Всеукраїнських, єв-
ропейських та світових змаганнях. Про це 
свідчать щорічні підсумки та кількість ме-
далей завойованих спортсменами міської 
організації, кількість підготовлених роз-
рядників та майстрів спорту. Так,в 2014 
році на Всеукраїнських змаганнях, чемпі-
онатах та Кубках України, Європи та світу 
завойовано 822 медалі, з яких: 341- золоті, 
274 – срібні та 207– бронзових.

Також підготовлено: 3 майстри спорту 
міжнародного класу, 7 майстрів спорту, 
12 кандидатів у майстри спорту, а також 
спортсмени масових розрядів.

Міська організація ТСО України пиша-
ється своїми видатними спортсменами - та-
кими, як заслужені майстри спорту України 
Микола Веліканов, Василь Романенко, Оле-
на Фурса, Станіслав Чорний, Віктор Стамов, 
Володимир Смольников, Віктор Коршунов, 
Микола Іванчихін. За ними стоять досвідче-
ні та працьовиті тренери, такі, як заслужені 
тренери України Надія Веліканова, Віталій 
Марчук, Сергій Демиденко, Віктор Качур, 
Анатолій Петровський та багато інших. 

Серед кращих організацій міського То-
вариства слід відзначити Шевченківську, 
Дніпровську, Деснянську, Дарницьку ра-
йонні організації, МСТК, ДЮСТШ "Віраж".

Разом зі здобутками в міській органі-
зації багато і невирішених проблем, які 
потрібно буде вирішувати членам місь-
кого Товариства на чолі з новим керівни-
цтвом в 2015 році. І ці завдання, впевнена, 
будуть успішно реалізовані колективом 
Київської міської організації Товариства 
сприяння обороні України. Сама ситуація, 
яка склалася в країні, спонукає до цього.
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4 лютого 2015 року в Київській обласній організації ТСО України пройшла ХХІV 
звітно-виборна конференція, на якій було підведено підсумки її діяльності зі всіх 
завдань статутної діяльності та намічені шляхи на подальшу роботу

Віктор Довгань народився 7 
жовтня 1953 року у Вінницькій 
області. В Товаристві сприян-
ня обороні України працює з 

1985 року, Київську обласну організацію 
очолює з 2003-го.

Обласний, районні та міські комітети, 
штатні працівники навчальних і спор-
тивних закладів, ветерани та активіс-
ти Київської обласної організації ТСО 
України докладають усіх зусиль для ви-
конання завдань з патріотичного вихо-
вання молоді, підготовки кадрів масо-
вих технічних професій для економіки 
України, розвитку технічних і приклад-
них видів спорту, покращення фінансо-
вого стану організації.

Сьогодні в нашій країні складна політич-
но-економічна ситуація, оскільки Україна 
- за великим рахунком - вимушена вести 
неоголошену їй війну - так звану гібридну. 
Через це витрачає величезні кошти на ар-
мію. Звісно, що ситуація в державі познача-
ється і на нас, оборонцях Київщини. 

Особливо хотілось би відзначити робо-
ту голови Білоцерківської районної орга-
нізації ТСО України Бабенка Івана Теренті-
йовича, ветерана Великої Вітчизняної ві-
йни, який очолює організацію більше 20 
років. Шановному ветерану виповнилось 
93 роки, але працює він із завзяттям, сум-
лінно виконуючи свої обов'язки і переда-
ючи свій багатий досвід молоді.

Кращими також є Бориспільська, Та-
ращанська, Васильківська, Переяслав-
Хмельницька, Миронівська та Тетіївська 
районні організації, де головами Костюк 
О.П., Горбуненко С.Л., Бачук Ю.В., Іващен-
ко І.О., Кочерга П.М., Лисяний М.Т.

Коли над Україною нависла загроза 
втрати незалежності після анексії Криму 
російськими агресорами та розв’язанням 
бойових дій на сході України, працівниками 
Київської обласної організації ТСО України – 
справжніми патріотами Вітчизни - була про-
ведена і продовжує проводитись робота 
щодо співпраці організації з державними 
установами, військовими частинами та те-
риторіальними формуваннями, волонтер-
ським рухом. Насамперед щодо підготовки 
особового складу сил антитерористичної 
операції і надання захисникам країни ма-
теріального та іншого забезпечення. 

Наприклад, Богуславським спортивно-
технічним клубом ТСО України перерахова-
но кошти на рахунок Міністерства оборони 
України в розмірі однієї місячної зарпла-
ти, Таращанська автошкола співпрацює з 
громадською історико-пошуковою орга-
нізацією «Пам’ять», яка займається збором 
коштів для закупівлі обмундирування для 
бійців АТО (перераховано 3 000 грн), Ва-
сильківський СТК ТСО України перерахував 
3 500 гривень в травні 2014 року, підготов-
лено 6 чоловік - водіїв категорії «Д», «СЕ» 
для Збройних Сил України, Іванківським 
СТК ТСО України перераховано 1 500 гри-
вень, Миронівським СТК передано 2 сейфи 
для зберігання документів у військкомат, 
внесені кошти на придбання бронежиле-
тів, Броварським СТК ТСО України безко-
штовно передано 2 автомобілі УРАЛ-4320 
для використання їх в районі антитерорис-
тичної операції, нещодавно відправлено в 
зону АТО автомобіль КАМАЗ-4310 та 2 авто-
мобілі ЗІЛ-131 Фастівського автомобільно-
дорожнього технікуму.

Перераховуються кошти майстру ви-
робничого навчання Миронівського СТК 
ТСО України в розмірі одного посадового 
окладу, який мобілізований в зону АТО. 
На базі Тетіївського спортивно-технічного 
клубу ТСО України створено штаб на ви-
падок військового стану, крім цього СТК 
співпрацює з військовим комісаріатом з 
питань підготовки кадрів.

Підприємство «Стрілецький спортив-
ний клуб ТСО України» проводить роботу 
по співпраці з військовими і територіаль-
ними частинами та волонтерським рухом. 
На його базі організовано окремий тери-

торіальний загін самооборони міста Біла 
Церква.

Ми сподіваємось, що наша доблесна 
армія не допустить проникнення ворога 
до міст і сіл Київщини, але, як свідчить іс-
торія, треба бути готовими до найгіршого. 
Тоді цього найгіршого не трапиться. 

Сьогодні на сході країни перебувають 
три вихованці стрілецького клубу - в ба-
тальйонах «Азов» і «Дніпро-1». Співробіт-
ники клубу підтримують тісні стосунки з 
польовим вузлом зв’язку 72-ої механізо-
ваної бригади, постійним місцем дисло-
кації якої є біла Церква. Зокрема, постійно 
надається матеріальна допомога: солда-
там і офіцерам відправлено спальні міш-
ки, комплекти військового одягу та речі 
першої необхідності загальною вартістю 
15 000 гривень.

Проводяться заняття з мешканцями 
міста щодо вивчення правил поводжен-
ня зі зброєю та вибуховими речовина-
ми, надання медичної допомоги. Окре-
мо організовані курси поглибленої під-
готовки до служби в Збройних Силах та 
захисту України.

Я ніскільки не хочу переоцінювати вне-
сок Київської обласної організації Това-
риства сприяння обороні України у зміц-
нення її обороноздатності, розумію, що є 
й недоліки, невикористані резерви і мож-
ливості. Абсолютно щиро скажу, що сьо-
годнішні події на сході, коли йдеться про 
збереження України як держави, захист 
наших матерів, дітей, дружин змінили сві-
домість багатьох моїх колег. Це не пусті 
слова і не емоції. В цьому я переконаний, 
оскільки спілкуюсь з людьми, бачу їхні на-
магання допомогти Українській державі у 
ці скрутні і небезпечні для усіх нас часи.

Критично оцінюючи досягнуте і виклик 
часу, комітети, штатні працівники навчаль-
них та спортивних закладів мобілізують всі 
свої зусилля на виконання статутних за-
вдань, пошук нових видів діяльності.

Програмою дій для Київської обласної 
організації Товариства стануть рішення 
ХХІV звітно-виборної обласної конфе-
ренції та ХІІІ з’їзду ТСО України, виконан-
ня яких дозволить досягти нових резуль-
татів в патріотичних справах Товариства, 
заради миру і спокою в країні.

2015 К ї ій б ій і ії ТСО У ї й ХХІV

З ГІДНІСТЮ ВИКОНУЄМО
СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ
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В мальовничому куточку лісостепу, в самому серці України, розкинулася 
Кіровоградщина – край хліборобів. Однією з її візитівок є, безперечно, і 
обласна організація Товариства сприяння обороні України

Надія Титенок народила-
ся у липні 1958 року на 
Чернігівщині. В оборон-
ному Товаристві працює 

з 2002 року.
Багатим на події, різноманітним є жит-

тя оборонців Кіровоградщини: немає та-
кого напрямку нашої діяльності, де б во-
ни не мали вагомих досягнень. 

Одним з найактивніших її учасників 
ось уже протягом 40 років є голова Олек-
сандрівської районної організації ТСОУ 
Борис Безсмолий, нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеню.

Активна патріотична робота з молод-
дю проходить і в Знам’янській міській ор-
ганізації Товариства. Тут, за ініціативи го-
лови комітету Володимира Колебіденка, 
постійно проводяться військово-патріо-
тичні, спортивні, державні та інші заходи.

Останнім часом наші осередки ак-
тивно допомагають учасникам анти-
терористичної операції, що триває на 
сході України. Наприклад, напередод-
ні Дня десантника вони закупили для 
земляків-десантників 3-го окремого 
полку спецпризначення чимало ме-
дичних препаратів та провізії. Усі без 
винятку наші працівники перерахува-

ли свій одноденний заробіток захис-
никам України. 

Серед керівників навчальних закладів 
ТСОУ області самим активним лідером в 
цьому напрямку є директор Вільшансько-
го районного спортивно-технічного клубу 
ТСО України Походенко В.В. Він, починаю-
чи з березня місяця, збирає добровільні 
пожертви та відправляє їх в район анти-
терористичної операції. 

Колектив Кіровоградського авіацій-
но-спортивного клубу на чолі з началь-
ником Карапишом Г.М. передав бійцям-
землякам 2 парашутних куполи, 25 зи-
мових десантних брюк, 2 намети, 20 
пухових подушок.

В зону АТО відправлено також 13 ав-
томобілів з Кіровоградської автошколи.

Не залишилися поза увагою кірово-
градських оборонців і діти-біженці. Наш 
край став для них привітною та гостинною 
домівкою завдяки спільно проведеній ак-
ції Світловодської міської організації (Ше-
ховцов С.А.), підприємствами, закладами 
культури та туризму, громадськими орга-
нізаціями міста Світловодська.

Вже згадуваний Колебіденко за під-
тримки народного депутата України 
Станіслава Берьозкіна спільно з Кіро-
воградською обласною організацією 
Української спілки ветеранів Афганіс-
тану, районними військовими комісарі-
атами, Бобринецькою зразковою авто-
школою ТСОУ, Добровеличківським СТК 
ТСОУ в 2014 році активно проводили 
військові навчання під гаслом «Любиш 
Україну – учись перемагати!».

На сьогодні поле патріотично-вихов-
ної роботи в обласній організації вели-
ке, окрім цього напрямку роботи провід-
ним є освітня діяльність та підготовка для 
української економіки кадрів масово-тех-
нічних професій. Здійснюється вона у 5 
автомобільних школах, 12 спортивно-тех-
нічних клубах за 8 робітничими професі-
ями. Протягом 2010-2014 років підготов-
лено понад 20 тисячі водіїв.

Варто зазначити, що для цього маємо 58 
легкових автомобілів, 25 вантажних, 9 авто-
бусів, 13 причепів, 27 мотоциклів і мопедів. 

За останні 5 років наші спортсмени 
здобули на чемпіонатах світу і Європи 
31 золоту, 34 срібних, 26 бронзових ме-
далей. Ми активно підтримуємо технічні 
види спорту: авіаційні, радіоспорт, вій-
ськово-прикладне багатоборство, кульо-
ву стрільбу та інші.

За звітний період підготовлено май-
стра спорту міжнародного класу, 8 май-
стрів спорту, 14 кандидатів в майстри 
спорту, 36 спортсменів 1 розряду. За 
2010-2014 роки наша обласна організа-
ція сприяла проведенню 8 чемпіонатів 
України та чемпіонатів ТСО України.

К о р и с т у є т ь с я  п о п у л я р н і с т ю  я к 
в  Товарис тві ,  так  і  на  К іровоград-
щині  такий технічний вид с порт у, 
я к  а вто м о б і л ь н и й .  Щ о р о к у  с е р е д 
і н с тру к то р і в  і н д и в і д уа л ь н о го  н а -
вч а н н я  в од і н н ю  п і д п о р я д ко в а н и х 
н а вч а л ь н и х  з а к л а д і в  К і р о в о гр а д-
с ь к о ї  О О  ТСОУ  п р о в о д я т ь с я  з м а -
гання з і  швидкісного маневруван-
ня (фіг урного водіння)  автомобіля. 

Н е з в а ж а юч и  н а  ус і  н а ш і  д о с я г-
нення,  найбільшим надбанням Кі -
ровоградської обласної організації 
оборонного Товариства є згуртова-
ний колек тив однодумців .

Ми як одна велика сім’я. І в радос-
ті, і в біді, і в роботі, і на відпочинку. 
Не можна сказати, що у нашій родині 
немає труднощів та проблем. Є. Але 
ми не ремствуємо. А працюємо, ба-
гато уваги приділяючи розвитку ма-
теріально-технічної бази організа-
цій. Зокрема, придбанню сучасних 
навчальних автомобілів, тренажерів 
та комп’ютерів. Звісно, доводиться 
розраховувати лише на власні сили, 
шукати шляхи для розвитку та від-
кривати для себе нові види діяльнос-
ті, відшукувати невикористані резер-
ви і можливості.

і іУ
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У передвоєнний час за активно-
го сприяння оборонного То-
вариства Криму тисячі людей 
пройшли військову підготовку, 

опанувавши спеціальності, які згоди-
лися їм піс ля нападу гітлерівської 
Німеччини.

По закінченні війни оборонці Криму 
брали участь у розмінуванні, було на 
їхньому рахунку і багато інших добрих 
справ. Наприклад, для армії, народно-
го господарства підготували десятки 
тисяч спеціалістів.

 З проголошенням Україною неза-
лежності і утворенням Автономної Рес-
публіки Крим обласна оборонна орга-
нізація була реорганізована в Респу-
бліканську і, звісно, стала невідємною 
часткою Товариства сприяння обороні 
України. Як і Севастопольський міський 
осередок. Протягом 1991-2013 років до 
їх складу входило 7 міських, 9 районних 
і сотні первинних організацій, 12 спор-
тивно-технічних, авіаційно-спортивний 
та дельтопланерний клуби, 6 автошкіл. 
У їх розпорядженні останнім часом бу-
ло понад 400 будівель, близько 400 лег-
кових автомобілів, чимало інших ма-
теріально-технічних засобів. Кримські 
оборонці за час існування суверенної 
України підготували багато фахівців для 
наших Збройних Сил і економіки кра-
їни. Наприклад, силами автомобільної 
школи, яку очолював Сергій Булгаков, 
навчено близько 20 тисяч водіїв, а в Се-
вастопольському МСТК, яким керував 
Олександр Зайцев, майже 15 тисяч жи-
телів півострова опанували масові тех-
нічні професії і сьогодні успішно тру-
дяться в різних її секторах.

Добрих слів заслуговували фахів-
ці, які працювали у Севастопольсько-
му авіаційно-спортивному клубі, де на-
чальником Олег Охонько. Адже в йо-
го стінах підготували понад 5 тисяч 
парашутистів, майже 100 курсантів-
льотчиків для Повітряних Сил. До ре-
чі, особливою гордістю цього закладу 
є його вихованець Антон Шпаклеров, 
котрий побував у космосі, очолюючи 
російсько-американський екіпаж «Со-
юз ТМА-22». 

У звязку зі скороченням українських 
ЗС оборонці цього міста багато зроби-
ли для їхньої адаптації до нового життя, 
допомігши опанувати цивільні профе-
сії, які дозволили їм працевлаштувати-
ся. Наприклад, саме в навчальних ауди-
торіях АСК вони вивчали комп’ютерні 
технології, економіку малого бізнесу, 
іноземні мови, організацію туризму. . 

Усі ці роки багато уваги приділялося 
спорту. Наприклад, більш, як як 34 тися-
чі жителів півострова стали спортсме-
нами-розрядниками, а десятки - чемпі-
онами України, Європи і світу. Зокрема, 
лише у 2013 році кримчани на міжна-
родних змаганнях завоювали 7 меда-
лей. Кращими спортсменами у минулі 
роки були Катерина Ромашкевич, Сер-
гій Гончарук, Павло і Любов Лєбєдєви 
(радіоспорт), Артем Бабенко (авіамо-
дельний). Лідерами стали і Володимир 
Градовський, Олександр Погрей, Світ-
лана Євстигнеєва, Юрій Спиридонов, 
Олександр Сєргєєв, Анатолій Коваль-
чук, Андрій Березін, підкоривши багато 
спортивних вершин. 

На півострові часто проводились 
- під егідою ТСОУ - різноманітні захо-

ди. Наприклад, у Ялті це були фінальні 
змагання зі швидкісного маневруван-
ня автомобіля серед інструкторів ін-
дивідуального навчання водінню. Вар-
то зазначити, що у нашого керівництва 
склалися добрі стосунки з місцевими 
органами влади, зокрема, Ялти. Свід-
ченням цього може слугувати той факт, 
що голова міста Сергій Ілаш не лише 
схвально відгукувався про подібні за-
ходи, а й усіляко їх підтримував.

Більшість з них проводились спіль-
но з владою півострова, командуван-
ням Військово-Морських Сил ЗС Укра-
їни, що сприяло патріотичному вихо-
ванню молоді. 

На жаль, сьогодні про всі ці добрі 
справи можна говорити у минулому ча-
сі. Адже через зухвалу окупацію Криму 
Росією всі вони зведені до нуля. А Това-
риство втратило сотні спортивних і на-
вчальних об’єктів, автомобілів… 

Говорити про повернення крим-
ських оборонців у лоно Всеукраїнсько-
гоо товариства не доводиться. Принай-
мні сьогодні. Це стане можливим лише 
після політичного вирішення проблеми. 

Філософи кажуть, що у цьому житті 
немає нічого вічного: все тече, все змі-
нюється. Люди, які доклали багато зу-
силь для того, щоб силою відібрати пів-
острів Крим, порушивши усі міжнародні 
закони, теж смертні. Можливо, на зміну 
їм прийдуть інші, які тверезо, адекват-
но мислять і питання буде розв’язано. 
І тоді сонячний Крим знову привітно 
зустрічатиме своїх побратимів - обо-
ронців з материкової України, прово-
дитимуться різноманітні заходи згідно 
статуту Товариства.

передвоєнний час за активно- Добрих слів заслуговували фахів- ди. Наприклад, у Ялті це були фінальні 

Оборонні товариства Криму зародились в 20-х роках минулого 
століття. 8 березня 1923 року відбувся І Всекримський з’їзд Товариства 
друзів авіації і повітроплавання України та Криму (ТАПУК). Головним 
його завданням, яке він визначив перед своїми членами, був збір коштів 
на будівництво Повітряного флоту

Оборонні т
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Луганська обласна організація за останні 5 років підготувала тисячі 
високопрофесійних кадрів робітничих професій

Сергій Білоусов, який очолює 
Луганський обласний осере-
док Товариства, народився у 
жовтні 1946 року. В оборонно-

му Товаритсві працює з 1987 року.
До складу нашого обласного осеред-

ку входять 488 первинних організацій, 14 
міських та 9 районних. На обліку в них пе-
ребувають 65 035 оборонців. Серед них 
чимало ветеранів Товариства, які віддали 
йому десятки років свого життя, учасників 
бойових дій на теренах інших країн, осо-
бливо у Республіці Афганістан.

Люди – наш головний скарб. Адже саме 
вони реалізують ті завдання, які визначені 
Статутом ТСО України. Не помилюсь, коли 
скажу, що наші колективи в більшості сво-
їй складаються із кваліфікованих, автори-
тетних кадрів, досвідчених і умілих орга-
нізаторів оборонно-масової, навчальної 
та спортивної роботи. Посади голів місь-
ких, районних організацій, директорів на-
вчальних закладів укомплектовані на всі 
100 відсотків. 

Якщо говорити про якісний склад ка-
дрів більш конкретно, то слід зауважити, 
що він характеризується наступними по-
казниками.

Серед голів та директорів навчальних 
закладів – 48 відсотків з повною вищою 
освітою, 52 – з неповною вищою освітою 
(з них 4 людини навчаються у вищих на-
вчальних закладах заочно), 63 відсотки 

працюють в Товаристві сприяння оборо-
ні України понад 10 років.

Серед викладачів навчальних і спор-
тивних організацій – 80 відсотків з повною 
вищою освітою, 20 з неповною вищою, 64 
- понад 10 років трудяться в ТСО України. 
Серед керівного складу та фахівців апара-
ту обласного комітету 75 відсотків мають 
повну вищу освіту, 25 - неповну вищу, 65 
- працюють в оборонній організації біль-
ше 10 років.

Не хочу ніскільки ідеалізувати цих лю-
дей, але переважна більшість з них, не-
зважаючи на розбіжності у життєвому та 
професійному досвіді, в політичних та ре-
лігійних переконаннях, є щирими патрі-
отами України, нашого Товариства. Адже 
саме їм вони віддали кращі роки свого 
життя, своєю наполегливою працею спри-
яючи економічному зростанню усієї кра-
їни, зміцненню авторитету Товариства у 
нашому суспільстві.

Більшість керівних і навчальних ка-
дрів обласної організації пройшли ар-
мійську школу життя. Не скажу, що в їх-
ній роботі обходиться без жодних не-
доліків, ні, вони є. Але є палке бажання 
працювати над їх усуненням, робити 
так, щоб слова не розходились з кон-
кретними справами. Прикладом у цьому 
нам слугують ветерани Товариства, які 
працювали у ньому як у довоєнний час, 
так і у післявоєнний – перед і по закін-
ченні Великої Вітчизняної війни. А часи 
тоді, як відомо, були вкрай складними. 
Та вони впорались з покладеними на 
них завданнями.

Гордістю нашого колективу є саме ве-
терани Товариства області. Наприклад, 
О. Байрачна – начальник обласного стрі-
лецько-спортивного клубу, Л. Головіна – 
провідний фахівець з кадрів та організа-
ційно-масової роботи, Л. Величко – голо-
вний бухгалтер обласного комітету та її 
заступник Н. Осипенко, С. Малкова – про-
відний фахівець зі спорту, В. Заливацька, 
О. Кодацький, Ю. Семенченко – дирек-
тори спортивно-технічних клубів, які є 

складовими частинами нашого обласно-
го Т овариства.

Від моменту затвердження вищої на-
городи нашого Товариства «Почесного 
знака» в області нагороджено 109 осіб, 
а 124 присвоєно Почесне звання «Вете-
ран ТСОУ».

Військово-патріотична робота прово-
диться в тісному контакті з обласною ра-
дою ветеранів України. Я як голова об-
ласної організації Товариства є членом 
її президії. 

Особливо хочеться зупинитись на тру-
дових досягненнях. Так ось, протягом 
2010-2014 років нашими навчальними ор-
ганізаціями підготовлено понад 43 тисячі 
чоловік кадрів робітничих професій для 
економіки України. Впевнений, що своєю 
трудовою діяльністю, незважаючи на те, 
в яких її секторах вони працюватимуть 
ці люди сприятимуть еконоічному відро-
дженню України, а також своїх регіонів.

В організаціях ТСОУ області культиву-
ється 10 видів спорту: літаковий, парашут-
ний, авіаційний, автомодельний, підводно-
го плавання, стрілецький, мотоциклетний, 
службового собаківництва, радіоспорт, ав-
томобільний.

За 5 років підготовлено 1 майстра спор-
ту міжнародного класу, 15 майстрів спорту, 
44 кандидатів у майстри спорту, 37 спортс-
менів 1 -го розряду.

Согодні у нашому регіоні склалася 
вкрай складна політико-економічна си-
туація, що, звичайно, не могло не позна-
читись на виконанні нашими осередками, 
автомобільними школами своїх статутних 
завдань. Проте ми віримо, що не за горами 
той час, коли на нашій землі наступить мир 
і спокій, а ми, оборонці, зможемо повер-
нутись до виконання своїх завдань, пра-
цюючи на благо нашого народу..

Ми не вважаємо, що повністю вико-
ристали існуючі резерви. Вони у нас є. Са-
ме у їх залученні для реалізації статутних 
завдань і вбачаю мету перебування на по-
саді голови Луганської обласної організа-
ції Товариства сприяння обороні України.

ДОЛАЮЧИ ТРУДНОЩІ,
ПРАЦЮЄМО НА УКРАЇНУ
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Львівські оборонці, незважаючи на труднощі сьогодення, є прикладом 
працьовитості, наполегливості у досягненні поставлених цілей

Василь Хамула – керівник 
Львівської обласної організації 
Товариства сприяння обороні 
України – очолює її з 2004 року. 

Ми пишаємося, що в наших осередках 
працюють люди, на яких може рівнятися 
молодь. Це, зокрема, учасники бойових 
дій в Афганістані Кузьо Зеновій Микола-
йович, Томинець Микола Йосипович - ме-
тодист і сторож Турківської автомобільної 
школи; Немцев Ярослав Серафимович, ди-
ректор Мостиського РСТК; Хай Ярослав 
Дмитрович, майстер виробничого навчан-
ня водінню Самбірського МСТК.

Це майстер виробничого навчання Тур-
ківської автошколи Ульяновський Богдан 
Ярославович; випускники Лопатинської 
АШ Кончак Ростислав Богданович, Сцібор-
ський Андрій Васильович, Корнелюк На-
зарій Васильович, Макарчук Богдан Ва-
сильович, вихованець Мостиського РСТК, 
син голови Мостиської РО Помажак Віталій 
Тарасович, які воювали на сході України, 
відстоюючи її незалежність.

Сьогодні усі ми як можемо допомага-
ємо силам антитерористичної операції. 
Так, обласною організацією перерахо-
вано 30 650  гривень на рахунок Мініс-
терства оборони України.  Керівництвом   
СТК первинної організації «Львівська по-
літехніка» налагоджена робота  з надання 
допомоги особовому складу  підрозділу  
зенітної     ракетно-артилерійської бата-
реї   окремої механізованої бригади, що 
дислокується в Галичині:    були зібрані 
кошти, на які  закупили і відправили  до 
цього підрозділу дизель-генератор 5,5 
кВт, вартістю 11 000 гривень, радіостан-

ції (5 комплектів), які коштують 9 600 гри-
вень, консервовані продукти.

Налагоджена тісна співпраця з Львів-
ським обласним військовим комісаріа-
том. Ми, наприклад, надаємо автомобільну 
техніку для підбору та оповіщення призо-
вників, які плануються для призову до ЗС 
України. Осередки Товариства тісно співп-
рацюють з волонтерами по збору  та до-
ставці в зону АТО продуктів харчування, 
теплого одягу  і військового спорядження. 
Наприклад, Стрийським СТК надавалась 
база для ремонту автомобільної техніки. 

 В організаціях області ведеться робота 
по прищепленю молоді навичок володіння 
стрілецькою зброєю. Зокрема, у Жовківській, 
Сокальській, Личаківській, Городоцькій, Зо-
лочівській, Яворівській, Кам’янка-Бузькій ра-
йонних організаціях. До речі, за погоджен-
ням з головою ТСО України В.М.Тімченко за-
плановано будівництво стрілецького тиру 
для навчання та проведення практичних 
стрільб з молоддю області на території ае-
родрому (Цунів) Львівського АСК. 

Одним із основних напрямків статут-
ної діяльності Товариства є підготовка для 
економіки України кадрів масових техніч-
них професій. Протягом 2010-2014 років 
нашими організаціями навчено понад 62 
тисячі фахівців.

Велика увага в організації приділяєть-
ся оновленню автомобільної техніки. За 
останніх 5 років закуплено 40 легкових і 
1 вантажний автомобіль, 1 автобус, скутер, 
4 мопеди, 2 мотоцикли, 5 причепів.   

В користуванні навчальних закладів 
Львівської обласної організації Товариства 
знаходиться 37 земельних ділянок ( понад 
140 га земель), на яких розташовані осно-
вні її фонди, налічується близько 140 буді-
вель та споруд при наявності 138 свідоцтв 
на право власності на нерухоме майно, 3 
стрілецьких та 5 пневматичних тирів. 

Матеріально-технічна база наших орга-
нізацій за останні 5 років значно покращи-
лась. А саме: проведена повна заміна вікон 
та дверей, зроблені ремонти службових кабі-
нетів, реконструйовані системи теплозабез-
печення в адміністративному будинку облас-
ної організації в м. Львові, Стрийським СТК в 
2011 році придбано будівлю для проведен-
ня навчального процесу з підготовки водіїв 

у місті Сколе. Лопатинською автомобільною 
школою в 2014 році виготовлені свідоцтва на 
право власності нерухомого майна. 

 В більшості організацій ТСОУ області 
проведені ремонти та обладнані мульти-
медійні класи, в значній мірі оновлений 
автопарк та облаштовані майданчики для 
початкової їзди. Це стало можливим завдя-
ки ефективному використанню наявних 
площ, приміщень, автомобільної техніки, 
трудових ресурсів, правильному і грамот-
ному визначенню вартості послуг. 

У Львівській області успішно культиву-
ються такі види спорту, як авіаційний ( літа-
ковий, парашутний); автомобільний (фігурне 
водіння автомобіля); мотоциклетний; авіамо-
дельний; автомодельний (кордові моделі); 
стрілецький; радіоспорт; спорт з собаками.

Особливою популярністю в організа-
ціях області користується автомобільний 
спорт. Кожного року, згідно календарних 
планів спортивних заходів ТСО України та 
Львівської обласної організації ТСО Украї-
ни, проводяться змагання зі швидкісного 
маневрування (фігурного водіння автомо-
біля) серед інструкторів індивідуального 
навчання водінню автомобіля. Кожного 
року після проведення районних та об-
ласних змагань команда переможців їде 
на змагання ІІІ етапу, в яких беруть участь 
кращі інструктори практичного водіння 
автомобіля. За останніх п'ять років Львів-
ською обласною організацією витрачено 
на спортивну роботу 65 254 грн.

Найбільший внесок у загальну скарбни-
цю Товариства зробили такі організації як 
Стрийський СТК, Жовківський, Перемиш-
лянський, Кам’янка-Бузький РСТК, Львів-
ська , Золочівська, Дрогобицька, Черво-
ноградська, Турківська автошкола та інші 
організації і навчальні заклади.

У зв’язку з цим суттєво зросла і зарпла-
та працівників Товариства області. З серед-
ньомісячної зарплати 1 500 грн. в 2010 до 
2350 грн. в 2014-му.

Гордість за Товариство складається з 
гордості за кожного із нас. Разом ми - си-
ла, разом ми зможемо подолати всі нега-
разди, всі труднощі і залишитись сильною 
потужною організацією, спроможною, як і 
колись, в усі часи її існування, виконувати 
завдання, визначені Державою.
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5 років поспіль - в період від ХІІ до ХІІІ з’їзду Товариства - Миколаївська обласна організація 
Товариства сприяння обороні України розвивалася, виконуючи статутні завдання, зміцнюючи 
свою організаційну структуру, нарощуючи економічний потенціал.

Про це свідчать результати звітно-виборної кампанії, в ході якої про підсумки своєї діяльності 
відзвітували 366 первинних, 15 районних та 2 міських організацій Товариства

Олександр Пустоляков наро-
дився на Одещині в родині 
офіцера. В Товаристві працює 
з 2009 року, а миколаївських 

оборонців очолив у 2012 році.
Організаційна структура Миколаївської 

обласної організації ТСО України відпо-
відає статутній діяльності та фінансовим 
можливостям Товариства. Одним з на-
прямків нашої роботи є підготовка, пере-
підготовка та підвищення кваліфікації, які 
здійснюються в 15 спортивно-технічних 
клубах та 4-х автомобільних школах.

На початку 2015 року вони зберегли май-
же всю свою навчально-матеріальну базу. І 
сьогодні вона налічує 94 кабінети, 22 лабо-
раторії, 15 автотренажерних класів, 6 авто-
дромів, 11 майданчиків первинного навчан-
ня водінню, 69 легкових і 54 вантажних авто-
мобілів, 9 автобусів, 17 причепів, 26 дорожніх 
мотоциклів. Всі вони знаходяться в робочому 
стані, а багато хто з директорів продовжує 
працювати в напрямку їх збільшення. 

В організаціях Товариства Миколаївщи-
ни у відповідності з даними інвентаризації 
налічується 304 будівлі та споруди, 85 від-
сотків з них задіяні у навчальному проце-
сі. Протягом останніх 5 років усі навчальні 
заклади продовжили ліцензії на право за-
йматися освітньою діяльністю. Також під-
твердили свою атестацію 6 з них. Фактично 
на сьогоднішній день атестовано 12 шкіл і 
СТК, що складає 63 відсотки усієї навчаль-
ної бази ТСО України Миколаївської області.

За цей час ми придбали 18 автомобілів, 
1 причіп, 14 мотоциклів, понад 110 примір-
ників посібників з Правил дорожнього руху, 
80 комплектів плакатів, багато навчальної 
літератури, обладнано нові класи з будови 
та технічного обслуговування транспорт-

них засобів. Педагогічними працівниками 
розроблено більш, як 50 методичних по-
сібників, 47 викладачів підвищили квалі-
фікацію. За період 2010-2014 років в Ми-
колаївській області понад 34 тисячі чоло-
вік отримали ті чи інші спеціальності, які 
користуються попитом на ринку праці. 

Підготовка кадрів робітничих професій 
здійснюється за 15 професіями. Це, зокре-
ма, водій автотранспортних засобів усіх ка-
тегорій, тракторист сільськогосподарського 
виробництва, слюсар з ремонту автомобіля, 
інструктор індивідуального навчання водін-
ню. За цей самий період підготовлено 1 550 
школярів і ще 263 продовжують навчання.

Миколаївська обласна організація при-
діляє багато уваги розвитку і пропагуван-
ню технічних та прикладних видів спор-
ту. На базі нашої організації проводились 
змагання з підводної спортивної стрільби 
по мішенях, із судомодельного та автомо-
дельного спорту, змагання з мотоболу, ви-
ставки службових собак. З 2009 року - піс-
ля тривалої перерви, дякуючи фінансовій 
підтримці ЦК ТСО України, у місті Вознесен-
ську відбуваються змагання з мотоболу. 

За 2010-2014 роки в осередках ТСО Укра-
їни області було проведено 132 змагання з 
кульової стрільби з учнями 10-11 класів, в 
яких брали участь більш, як 25 тисяч чоловік.

В 2013 році на Миколаївщині відбувся 
фінальний етап Всеукраїнської військово-
патріотичної спортивної гри «Зірниця», пе-
ремогу в якій здобула команда з міста Ми-
колаєва «Морфлот». Голова ТСО України Тім-
ченко В.М., який брав участь у церемонії 
закриття гри, нагородив команду-перемож-
ця Кубком ТСО України, подарував пневма-
тичну гвинтівку та набої до неї, а найкращо-
му стрільцю Івану Георгіці – грошовий приз. 

Вихованням спортсменів, які входять 
до складу команд Миколаївської області, 
займаються висококваліфіковані тренери 
Редьков Юрій Олександрович (підводний 
спорт), Кравцов Олександр Якович (автомо-
дельний спорт), Федоров Дмитро Павлович 
(автомодельний спорт), Габдукаєва Халіфат 
Рашитівна (кульова стрільба), Губенко Ми-
кола Семенович (радіоспорт), Козак Федір 
Михайлович (радіоспорт), Постикін Сергій 
Миколайович (судомодельний спорт клас 

«С»), Пишнєв Сергій Миколайович (судо мо-
дельний спорт клас «М»), Троян Олена Ми-
хайлівна (службове собаківництво).

Вихованці цих тренерів 81 раз посі-
дали призові місця, 17 чоловік виконали 
норматив майстра спорту, а 39 - кандида-
та у майстри спорту.

За результатами виступів наших команд 
на чемпіонатах, Кубках та першостях Украї-
ни, наша організація посідала наступні міс-
ця у своїй групі: 2010 рік – 1 місце, 2011-й 
– 2, 2012-й – 2, 2013-й – 3, 2014-й – 2.

Фінансово-економічна діяльність за цей 
період була спрямована передусім на зміц-
нення навчально-матеріальної бази. Про-
тягом усього цього часу спостерігалась 
стабілізація економічного стану навчаль-
них закладів. Так, по обласній організації 
прибуток щорічно збільшувався в серед-
ньому на 6,2 відсотки, а від платної підго-
товки темпи його зростання складають 4,7.

Основним видом доходів Миколаїв-
ської обласної організації ТСО України 
залишається прибуток  від платної підго-
товки робітничих кадрів для економіки 
держави, який складає в середньому 79% 
від усіх видів доходів організації, які за пе-
ріод 2010-2014 років склали 49,7 млн. грн.

Фінансово-економічний стан є основною 
рушійною силою у виконанні планів зі статут-
ної діяльності, в господарській та спортивній 
роботі, у питаннях утримання та вдосконален-
ня навчально-матеріальної бази, придбання 
ліцензій щодо надання освітніх послуг, а та-
кож в основній роботі навчальних закладів. 

За 3 останні роки кількість збиткових 
закладів зменшилась. Якщо в 2010 році їх 
було 13, то вже на 1 січня 2014-го лише 3. 
Ця тенденція продовжується і сьогодні.

З прибутком працювали Миколаївський місь-
кий спортивно-технічний клуб, Жовтневий, Кри-
воозерський, Новобузький та Очаківський СТК.

Фінансовий стан Миколаївської об-
ласної організації ТСО України є стабіль-
ним і це дозволяє виконувати статутні 
завдання. Попри негаразди, характерні 
для сьогодення, ми рук не опускаємо, а 
активно і цілеспрямовано працюємо над 
їх усуненням, пошуком невикористаних 
резервів. Їх реалізація, на наше глибоке 
переконання, дасть відчутні результати.

і і5 років поспіль - в період від ХІІ до ХІІІ з’їзду Товариства - Миколаївська обласна о
Товариства сприяння обороні України розвивалася виконуючи статутні завдання
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Одеська обласна організація намагається не лише сумлінно виконувати 
статутні завдання Товариства сприяння обороні України, а й усіляко допомагає 
Збройним Силам, які сьогодні відстоюють нашу незалежність 

Олег Філіпенко народився 
у травні 1952 року. Одесь-
ку оборонну організацію 
очолює з 2001 року. 

Сьогодні до складу організації входять 
512 первинних осередків, 21 районний, 2 
міських, 1 міжрайонний, 1 об'єднаний. По-
стійно створюються нові первинні органі-
зації. Наприклад, в Ізмаїльській об'єднаній 
організації створено 2 нових осередки, а 
в Приморській - «Пост №1».

Основним джерелом наших доходів є під-
готовка, перепідготовка та підвищення ква-
ліфікації кадрів масових технічних професій 
для національної економіки України. З 2010 
по 2014 роки було навчено 71 361 фахівця. 
Постійно проводиться робота з освоєння но-
вих професій. Так, у 2011 році директор Іллі-
чівського районного спортивно-технічного 
клубу Черкасов І.Б. отримав ліцензію, яка дає 
дозвіл навчати охоронців та інкасаторів. За 
останній рік кількість підготовлених фахів-
ців за новими професіями зросла з 539-ти у 
2010 році до 1 355-ти в 2014 році. За нашими 
підрахунками, більшгість з них успішно пра-
цевлаштувалися в різних секторах економіки 
і чесною працею заробляють на життя.

Відділом навчальних закладів та мате-
ріально-технічного забезпечення постійно 
ведеться робота із впровадження нових 
навчальних курсів, також проводяться на-
вчально-методичні збори та семінари, на 
яких обговорюються сучасні методи на-
вчання та засоби їх впровадження.

23 жовтня 2014 року в обласному комі-
теті з керівним складом професійно-тех-
нічних навчальних закладів було прове-
дено збори, на які запросили представ-

ника від навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти Одеської об-
ласті з приводу поновлення навчальними 
закладами Одеської обласної організації 
ТСО України ліцензії Міністерства освіти 
і науки України, представника від Центру 
зайнятості, який надав консультації з пи-
тань подальшої співпраці нашої організа-
ції зі службою  щодо напрямку організації 
професійного навчання безробітних за ро-
бітничими професіями. 

Ми підготували і відправили для озна-
йомлення в навчальні заклади ТСО Украї-
ни Одеської області - в електронному ви-
гляді - пакет документів, необхідних для їх 
атестації та робочі плани з підготовки та 
перепідготовки водіїв мототранспортних 
та автотранспортних засобів на відповід-
ні категорії, необхідні для проходження 
акредитації. На 2015 рік заплановано про-
ведення навчання з працівниками, відпо-
відальними за навчальну роботу, та мето-
дистами навчальних закладів, стосовно 
правильності складання документів, не-
обхідних для атестації навчального закла-
ду і проходження державної акредитації.

Запорукою виконання планових за-
вдань з підготовки кадрів технічних про-
фесій було і залишається постійне онов-
лення та удосконалення діючої навчально-
матеріальної бази, одним з показників якої 
є придбання нової автомобільної техніки 
для підготовки та перепідготовки водіїв 
мототранспортних і автотранспортних за-
собів різних категорій. Так, з 2010 по 2014 
роки в нашій організації придбано 24 лег-
ковиків, 5 вантажівок, автобус, причіп та 16 
одиниць мототранспортної техніки.

Одним зі Статутних завдань Товариства 
сприяння обороні України є розвиток нео-
лімпійських (технічних і прикладних) видів 
спорту, пропаганда їх серед населення. В 
нашій організації діє 190 секцій, в яких за-
ймається 5 740 осіб. Протягом 2010- 2014 
років проведено 1471 змагання. 

Одеський обласний стрілецько-спортив-
ний клуб, на базі якого проводяться міські, 
обласні змагання з кульової стрільби, чем-
піонати України, "Кубок Півдня" є центром 
розвитку стрілецького спорту в області. 
З 2010 року широкий розвиток отримала 
практична стрільба. У 2011 - 2012 роках на 

базі обласного спортивно-стрілецького клу-
бу проведено 8 змагань різного рівня, у то-
му числі і Кубок Півдня з кульової стрільби. 

Збірна команда Одеської обласної ор-
ганізації з судомодельного спорту на чем-
піонаті Європи в 2011 році завоювала 3 
медалі - 1 золоту, 2 срібних. 

Збірна команда Одеської обласної ор-
ганізації з автомодельного спорту, підго-
товлена майстром спорту Федоровим С.К., 
регулярно бере участь у першостях, чем-
піонатах України і постійно посідає при-
зові місця. Починаючи з 2008 року, на базі 
Одеського обласного спортивно-техніч-
ного клубу з його ініціативи проводяться 
Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок 
України з радіокерованих моделей. 

Керівництвом нашої організації, прийма-
ючи до уваги ситуацію, що склалася в країні 
- проведення АТО в Луганській та Донецькій 
областях - був складений план взаємодії 
оборонців з Одеським обласним військо-
вим комісаріатом на період надання мобілі-
заційних ресурсів Збройним Силам України.

Під час проведення часткової мобілізації 
у Одесі та Одеській області для оповіщення 
військовозобов'язаних, перевезення матері-
альних засобів, військкоматам області нада-
ли 104 одиниці легкової та вантажної авто-
техніки. Своїми силами працівники автошкіл 
підготували 3 вантажні бортові автомашини 
для передачі Збройним Силам України. До-
датково підготовлені ще 6 одиниць техніки. 
Під час проведення оповіщення працівни-
ками навчальних закладів області були до-
ставлені адресатам 2 392 повістки.

Одеська обласна організація надала 
допомогу Військово-медичному центру 
Південного регіону, придбавши апарату-
ру, необхідну для проведення хірургічних 
операцій військовослужбовців ЗС України, 
які постраждали під час антитерористич-
ної операції. Всі пункти Плану мобілізації 
в основному виконані. 

Враховуючи вищевикладене, ми впев-
нені, що наша організація буде і надалі 
сумлінно виконувати усі статутні завдан-
ня Товариства сприяння обороні Украї-
ни. При цьому до розв'язання багатьох 
нагальних завдань, які стоять перед на-
ми, одеськими оборонцями, будемо під-
ходити більш виважено, більш творчо.

анізація намагається не лише сумлінно вико
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Полтавська обласна організація Товариства завершила звітно-виборну компанію 
2014-2015 років проведенням XXIII звітно-виборної конференції 26 січня 2015 року 

Василь Василенко Полтавсь-
ку обласну організацію ТСО 
України очолює з 2012 року.

Звітний період для усіх обо-
ронців Товариства області видався не лег-
ким, враховуючи особливості їх діяльності. В 
травні 2012 раптово пішов з життя керівник 
Полтавської обласної організації Лазарєв 
Ігор Іванович, і я очолив осередок. Протя-
гом року формувався колектив апарату об-
ласної організації.

В 6 навчальних закладах області вини-
кла складна ситуація щодо правоустанов-
чих документів, їх відповідності вимогам 
статутів Товариства та Полтавської облас-
ної організації ТСО України. Але завдяки 
плідній праці працівників апарату облас-
ної організації протягом 2013-2014 років 
вони були приведені до вимог чинного за-
конодавства та Статуту Товариства.

Звітно-виборна конференція підве-
ла підсумки роботи за 5 минулих років, 
окреслила недоліки в роботі, визначила 
завдання в новому звітному періоді. Об-
рано керівні органи організації, а бюро 
комітету суттєво оновлено.

Треба зазначити, що була виконана ве-
лика робота в період підготовки та прове-
дення звітно-виборних зборів, конферен-
цій. Зокрема, відпрацьовані методичні ре-
комендації активам первинних організацій, 
комітетам районних, міських організацій То-
вариства з підготовки та проведення звіт-
но-виборної компанії, порядку оформлен-
ня звітної документації, враховуючи вимоги 
Закону України «Про громадські об’єднання»

Якісно провели звітно-виборну ком-
панію Гадяцька, Глобинська, Котелевська, 

Машівська, Чутівська районні організації 
Товариства. Активно проводилась робо-
та в первинних організаціях Котелевської 
гімназії №1, Миргородської та Чутівської 
ЗОШ та багато інших.

Незважаючи на тенденції скорочен-
ня кількості первинних організацій, як з 
об’єктивних так і суб’єктивних причин, на 
конференції було відзначено, що останні 
два роки їх діяльність мала цілеспрямова-
ний практичний характер, спрямований на 
зміцнення організаційної структури, актив-
ної участі в військово-патріотичній роботі.

Активно проводилась робота щодо за-
лучення нових членів Товариства серед 
слухачів навчальних закладів обласного 
Товариства. За останні два роки кількість 
таких членів збільшилась у 6 разів.

Покращилась робота щодо сплати член-
ських внесків, які спрямовувалися на про-
ведення заходів військово-патріотичної 
та спортивної роботи. Так, за звітний пе-
ріод на проведення спортивних змагань 
та спортивну роботу було витрачено 116 
тисяч грн., причому 109 тис. грн. за останні 
три роки, що дало відповідні результати цієї 
роботи. На сьогоднішній день збірна коман-
да обласного Товариства з судомодельного 
спорту класу секція «М» - чемпіони України 
2012-2014 років, а члени її команди Мелі-
кашвілі Георгій, Олексій Утешєв, Андрій Бе-
река у складі збірної України брали участь у 
чемпіонаті світу 2013 року в м. Гент, Бельгія, 
де вибороли дві бронзових медалі.

 Одинадцятирічний Андрій Берека за-
воював три срібні медалі. Нарощують свої 
досягнення авіа- і ракетомоделісти, Олек-
сандр Синєлиций в 2014році у складі збір-
ної команди України виборов друге місце в 
особовому заліку на чемпіонаті світу 2014 
з ракетомодельного спорту. Рейтингові 
місця в авіамодельному спорті посідають 
члени секції при МСТК «Дніпро» та інші.

В 2013 році команда обласної організа-
ції брала участь у Всеукраїнських змаган-
нях зі стрільби з пневматичної гвинтівки, 
де вперше за багато років посіла І місце, 
а у 2014-му - друге.

Полтавська обласна організація у звіт-
ному періоді приділяла увагу проведенню 
спортивних змагань не тільки в межах об-
ласного Товариства, а й запровадила про-

ведення змагань в 2013 році на Кубок Пол-
тавської обласної організації по боротьбі 
дзю-до на базі Лохвицької районної органі-
зації. Завдяки патріотизму, наполегливості 
та професіоналізму її голови, майстра спор-
ту Медведєва М.І., в змаганнях взяли участь 
9 районів, у тому числі і з сусідньої Сумської 
області. У квітні 2014 в місті Полтава було 
проведено Відкритий Всеукраїнський Кубок 
Полтавської обласної організації із судомо-
дельного спорту, секція «М». У ньому брали 
участь збірні команди 8 областей України. 

За останні п’ять років нам вдалось по-
кращити навчально-матеріальну базу. На 
придбання, поліпшення основних немате-
ріальних активів витрачено 4 млн.335 тис. 
грн., при чому 62 % капітальних вкладень 
організації припадає на 2013 -2014 роки.

За звітний період навчальними заклада-
ми обласного Товариства придбано 24 ав-
томобілі, 16 одиниць мототехніки, підготов-
лено 26 386 фахівців для економіки України.

З середини 2012 року розпочав свою 
роботу Полтавський навчальний центр, 
який був створений замість ліквідованої 
Полтавської ОТШ. На сьогодні він має до-
бру навчальну матеріальну базу, оновле-
ний парк автомобілів, класи обладнані 
мультимедійною апаратурою, працьови-
тий, дружний колектив на чолі з директо-
ром Клімовим Андрієм Олександровичем. 
Головним напрямком в діяльності обласної 
організації є і залишається благодійна ді-
яльність по забезпеченню учасників АТО 
матеріально-технічними засобами.

Звітно-виборна конференція обласної 
організації, враховуючи виявлені недо-
ліки в її роботі та проблеми сьогодення, 
визначила основні першочергові завдан-
ня щодо зміцнення організаційної струк-
тури обласної організації зі створення 
первинних організацій, в першу чергу 
у загальноосвітніх школах, які повинні 
стати центрами допризовної підготов-
ки і військово-патріотичного вихован-
ня молоді, подальшому удосконаленню 
форм і методів роботи щодо збільшен-
ня об’ємів підготовки кадрів робітничих 
професій, істотного покращення якості 
навчання та удосконалення навчально-
матеріальної бази навчальних закладів 
обласного Товариства.

Полтавська обласна організація Товариства завершила звітно виборну к
У МАЙБУТНЄ – З ВПЕВНЕНІСТЮ
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У своїй роботі ми приділяємо багато уваги підбору високопрофесійних кадрів 
на ключові посади керівників структурних підрозділів, збереженню і розвитку 
матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів 
і мобілізації всіх ресурсів для збільшення доходів від фінансово-господарської 
діяльності та спрямуванню їх на якісне виконання статутних завдань Товариства.

Се р г і й  К о ш и н  н а р о д и в -
с я  у  с і ч н і  1 9 5 9  р о к у.  В 
Товаристві працює з 1986 
року, Рівненську обласну 

організацію очолив у 2012-му.
Для реалізації цієї мети були замінені лю-

ди, які не відповідали вимогам часу, підібра-
но ряд нових керівників, здатних ефектив-
но працювати в сучасних умовах, накладе-
но мораторій на продаж будівель, споруд 
і земельних ділянок, проаналізовано вузь-
кі місця в діяльності кожної автомобільної 
школи і спортивно-технічного клубу для 
збільшення акредитаційного обсягу під-
готовки спеціалістів. А також затверджено 
обсяг робіт по створенню належних умов 
для якісної підготовки спеціалістів і робо-
ти викладацько-інструкторського складу.

В результаті, за 5 років ми не втратили 
жодної будівлі, жодної сотки землі, при цьо-
му значно покращивши матеріальну базу.

За звітний період провели капітальний 
ремонт багатьох адміністративних примі-
щень, на сучасний лад переобладнано по-
над 40 класів для навчання, облаштовано 8 
кімнат для викладачів і майстрів, 7 санітар-
но-гігієнічних кімнат з гарячою водою. З ме-
тою енергозбереження у трьох адмінпри-
міщеннях замінено дахи, у двох – утеплено 
фасади пінопластом, замінено на пластикові 
близько 400 вікон, 10 будівель переведено 
на автономне опалення, в т.ч. 4 – на тверде 
паливо. Закуплено і встановлено більше 30 
кондиціонерів. Усього капіталовкладення на 
вдосконалення матеріально-технічної бази 
за 5 років склали понад 11 млн.грн.

За цей час навчальними закладами облас-
ті придбано 81 одиницю автомобільної техні-
ки, 8 автотренажерів, більше 80 комп’ютерів.

Навчальними закладами області за 
звітний період підготовлено 68 420 во-
діїв, останні роки ми щорічно готуємо на 
4 тисячі водіїв більше, ніж п’ять років то-
му. Кожен другий водій в області отримує 
посвідчення в навчальних закладах ТСО 
України. При цьому акредитаційний об-
сяг підготовки водіїв за цей період було 
майже подвоєно.

Відповідно, зросли і фінансові надхо-
дження. Доходи від господарської діяль-
ності збільшились більш, ніж на 10 млн. 
грн. Чистий прибуток організацій зріс у 6 
разів, розмір середньомісячної заробітної 
плати - майже в два рази.

Все це дало можливість втричі збіль-
шити витрати на проведення спортивних 
змагань, військово-патріотичних заходів, 
закупівлю спортивної техніки та інвентаря, 
пневматичних гвинтівок, макетів автома-
ту Калашникова тощо. Більш предметною 
стала участь організацій Товариства в під-
готовці і проведенні масових заходів серед 
учнівської і студентської молоді, таких як 
військово-спортивні ігри «Зірниця», «Со-
кіл» (Джура), «Сурми заграли».

Найбільш яскравими подіями у звітно-
му періоді можна назвати створення кім-
нати-музею воїнів-афганців у Козинській 
автомобільній школі, на відкритті якого бу-
ло присутнє усе керівництво району і май-
же половина жителів села та учнів місцевої 
школи, проведення фіналу Всеукраїнської 
військово-патріотичної гри «Джура» на ба-
зі Дубенської фортеці, на якій Дубенська 
районна організація і Дубенський РСТК за-
безпечували проведення змагань зі стріль-
би з пневматичної гвинтівки. 

В останні роки відновила свою робо-
ту секція дитячого спідвею при обласно-
му спортивно-технічному клубі. Для її по-
треб закупили 10 спідвейних мотоциклів, 
комплекти спортивної форми, провели по-
точний ремонт стадіону з технічних ви-
дів спорту «Мототрек». Виконано чималий 
комплекс робіт по зміцненню навчальної 
і матеріально-технічної бази обласного 

авіаційно-спортивного клубу, започатко-
вано проведення масових акцій, таких, 
наприклад, як здійснення стрибків з па-
рашутом на центральну площу міста для 
популяризації авіаційних видів спорту. За-
гальний наліт пілотів за цей час становить 
7 500 годин, спортсменами виконано 7 800 
стрибків з парашутом.

Більш значні кошти виділили на благо-
дійність – закупівлю військової амуніції 
для бійців АТО, допомогу сім’ям загиблих 
земляків Небесної Сотні та військового 
конфлікту на сході держави, придбання 
медичного устаткування для місцевого 
військового госпіталю.

Все це стало можливим завдяки злаго-
дженій роботі усього колективу обласної 
організації і в першу чергу голів міськрайон-
них організацій та керівників інших струк-
турних підрозділів. Впровадивши демо-
кратичний стиль керівництва, нам вдалося 
сформувати колектив однодумців, згуртова-
ний не лише спільними службовими спра-
вами, а і дружбою у повсякденному жит-
ті, спільному проводженні дозвілля тощо. 
Звідси – взаємоповага, взаємодовіра, вза-
ємодопомога. Важливі рішення в житті об-
ласної організації приймаються колегіаль-
но, при цьому кожен може висловити свою 
думку. Ми відмовились від дріб'язкової опі-
ки керівників, даємо їм можливість прояв-
ляти власну ініціативу, дозволяємо само-
стійно приймати рішення і не контролюємо 
кожен крок. Впевнений: керівник повинен 
сам приймати рішення, йому краще видно, 
що сьогодні робити – придбати автомобіль 
чи перекрити дах будівлі. Це, на нашу думку, 
і є децентралізація по ДТСААФівські – краще 
використати кошти зможе той, хто їх заро-
бив щоденною копіткою працею

Ми також вдячні колективам Львів-
ської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Полтавської, Житомир-
ської областей, чий досвід ми мали змогу 
запозичити під час спільних нарад-семі-
нарів протягом звітного періоду. Краще 
із почутого і побаченого ми вже втілюємо 
в практику роботи наших організацій. Та-
ку практику обміну досвідом роботи ми 
плануємо продовжити і в майбутньому.

У їй б і ді б ідб ф ій д і
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Го л о в а  Су м с ь к о ї  о б л а с н о ї 
організації Товариства Ми-
кола Лобушко народився на 
Сумщині, у березні 1951 року. 

Організацію очолює з 1994-го.
У звітному періоді наші осередки прово-

дили заходи військово-патріотичного спря-
мування серед допризовної і призовної мо-
лоді, які активізувалися під час підготовки та 
святкувань Днів Перемоги у Великій Вітчизня-
ній війні, Партизанської Слави, Збройних Сил 
України, вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав – річниці виведен-
ня Радянських військ з території Афганістану.

Колективам районних, міських організацій 
та навчальних закладів ТСОУ області вдалося 
за цей період зберегти пам'ять про героїчні 
звитяжні події минулого, виходячи з історич-
них традицій Сумщини, та донести до підрос-
таючого покоління. Зокрема, на Путивльщині 
22 вересня традиційно на державному рівні 
відзначалися події, пов’язані з історією пар-
тизанського руху в Україні «День партизан-
ської слави», де організації Товариства об-
ласті вшановують пам'ять Героя Радянсько-
го Союзу С.В.Руднєва – голови Путивльської 
ради Тсоавіахіму, одного із керівників парти-
занського руху в Україні. Також у червні місяці 
традиційно у селі Ображіївці Шосткінського 
району проводяться заходи під девізом «Твій 
подвиг вічний – твоє ім’я не забуте» з нагоди 
дня народження нашого прославленого аса 
– тричі Героя Радянського Союзу Івана Мики-

товича Кожедуба, вихованця Шосткінського 
аероклубу. Яскравим прикладом зв’язку між 
поколіннями, вшануванням пам’яті та збере-
ження нашої історії є автопробіги «Шляхами 
пам’яті» за участі ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни, Збройних Сил, воїнів-інтерна-
ціоналістів, учнівської і студентської молоді. 

Ця робота сприяла патріотичному 
вихованню нашої молоді, за якою май-
бутнє України.

Виходячи з рішень ХII з’їзду Товариства 
сприяння обороні України, одним із статут-
них завдань у звітному періоді був розви-
ток технічних і прикладних видів спорту, 
особливо серед допризовної і призовної 
молоді. Обласна організація проводила 
спортивну роботу, за результатами якої 
посідала призові місця по другій групі. У 
2011 році для розвитку неолімпійських ви-
дів спорту в м. Суми була відкрита ДЮСШ із 
СТВС, яка фінансується з бюджету області. 
Традиційним стало проведення, за фінан-
сової підтримки ТСО України, чемпіонатів 
України зі спортивної радіопеленгації, чем-
піонату України та Європи із судомодель-
ного спорту, етапів Кубку України з раке-
томодельного спорту. Всього за звітний 
період спортсмени Сумщини завоювали 
235 золотих, 212 срібних, 145 бронзових 
медалей. Чемпіонами світу стали Пугач 
Михайло, Соловйова Світлана, а чемпіо-
нами Європи зі спортивної радіопеленга-
ції - Мальований Артем, Редька Тарас, Над-
точій Руслан, Надточій Ростислав, Бордан 
Валерія, Редька Максим.

Слід зауважити, що в області постійно 
зміцнюється співпраця районних, місь-
ких комітетів ТСОУ області із засобами 
масової інформації. 

Основні події висвітлюються у «Кри-
латому віснику ТСОУ» та у місцевих мас-
медіа. Зокрема, підготовлені передачі, 
що транслювалися на обласному теле-
баченні: з нагоди річниці Сумської ОО 
ТСО України, досвід роботи з питань па-
тріотичного виховання молоді в Сумській 
РО ТСО України, проведення автопробігу 

«Шляхами партизанської слави» , переда-
ча про розвиток технічних видів спорту в 
області, зокрема, в організаціях ТСОУ та 
обласній ДЮСШ. Я безпосередньо брав 
участь у брифінгах при обласній держав-
ній адміністрації, де розглядалися питан-
ня безпеки дорожнього руху та прове-
дення 4-ї хвилі мобілізації і підготовки 
населення до неї.

Незважаючи на жорстку конкурен-
цію, у навчальних закладах ТСОУ облас-
ті за звітний період підготовлено 29 727 
фахівців. Постійне удосконалення на-
вчально-матеріальної бази, зокрема, 
комп’ютеризація навчальних кабіне-
тів, оновлення маневрових майданчи-
ків і автодромів, автопарку на 38 оди-
ниць сучасної техніки дали змогу успіш-
но пройти акредитацію в органах ДАІ 
та проходити перевірки, здійснювані 
департаментом освіти і науки ОДА, з 
питань дотримання ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері про-
фесійно-технічної освіти. За підтримки 
організацій ТСОУ області в первинних 
осередках Товариства загальноосвітніх 
шкіл Міносвіти і науки України були об-
ладнані куточки з безпеки дорожнього 
руху та проведені заняття з вивчення 
правил поведінки на дорогах.

Здобутки колективу обласної орга-
нізації ТСО України за звітний період 
стали можливими завдяки ефективно-
му веденню фінансово-господарської 
діяльності у навчальних закладах ТСОУ 
області, що дозволило забезпечити гро-
шові і матеріальні потреби щодо вико-
нання статутних завдань Товариства. 
Так, валові доходи за звітний період 
збільшилися на 12 відсотків, прибутки 
на 8 відсотків, всі організації працюва-
ли без збитків. 

Якісний склад керівників та спеціа-
лістів, сучасна навчально-матеріальна 
база дозволяють виконувати статутні 
завдання, покладені на організації То-
вариства області у повному обсязі.

товича Кожедуба, вихованця Шосткінського «Шляхами партизанської слави» , переда-

Сучасний етап політичного і економічного розвитку не може обійтися без енергійних, 
творчо мислячих керівників, які уміють аналізувати ситуацію, чітко формувати цілі та 
виявляти альтернативи, володіти методами їх об’єктивної оцінки, брати на себе відповідальність 
в складних ситуаціях. Саме такі керівники очолюють районні, міські організації і навчальні заклади 
Сумської обласної організації ТСО України. Їх тісна співпраця з органами державної влади сприяє 
зміцненню авторитету Товариства області. Як голова обласної оборонної організації, з 2011 року я 
вхожу до складу громадської Ради при Сумській обласній державній адміністрації

Майбутнє України – за її патріотами
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Анатолій Новгородський наро-
дився 10 березня 1944 року 
на Сумщині. Тернопільську об-
ласну організацію Товариства 

очолює з 1981 року.
Зусиллями колективів автошкіл та спор-

тивно-технічних клубів ми утримали своє 
місце на ринку підготовки кадрів (наша до-
ля по області дорівнює 39 відсоткам) для 
економіки країни, стабілізували фінансо-
вий стан своїх навчальних закладів, дося-
гли позитивних зрушень щодо перспектив-
ного розвитку. За цей період обласна ор-
ганізація отримала 44 747,8 тисяч гривень, 
з яких 5 266,7 тисяч гривень – прибуток. 

Найбільше фінансових надходжень від 
підготовки кадрів, а їх в області за 2010-
2014 роки навчено 28 416 осіб. Піонера-
ми у цій справі є Тернопільська і Креме-
нецька автошколи (директори – Агапєєв 
С. В., Фількевич М. М.); Теребовлянський, 
Чортківський, Зборівський, Бережанський, 
Шумський спортивно-технічні клуби (ди-
ректори Сарака В. М., Мендик В. К., Мель-
ник О. Ю., Боднар Л. О., Борщевський В. 
М.). Окрім навчання водійському ремеслу, 
готуємо також трактористів, операторів 
комп’ютерного набору, продавців промис-
лових товарів, слюсарів з ремонту автомо-
білів. Це ми робимо на замовлення облас-
ного центру зайнятості населення. Але за-
раз така підготовка із-за відсутності коштів 
дуже знизилась. Тим не менш заробітна 
платня нашим працівникам виплачується 
вчасно, належні платежі зі сплати податків 
і зборів до державного бюджету та цільо-
вих фондів сплачуються в установлені тер-

міни. Значних штрафних санкцій з боку ДПІ 
та інших контролюючих органів не було.

Стабільний фінансовий стан дозволяє 
нам на належному рівні проводити і орга-
нізаційно-масову, і спортивну роботу. Вва-
жаю за доцільне сказати про те, що завдяки 
зусиллям обласного, міського, районних і 
міжрайонних комітетів призупинився роз-
пад первинних організацій. Для нашого ре-
гіону, зважаючи на деякі його особливості, 
це суттєво. На теренах області функціонує 
191 первинний осередок, на обліку в яких 
перебувають понад 22 тисячі чоловік. 

Ми чудово розуміємо важливість для 
громадян, насамперед молоді, гуртків і 
спортивних секцій. Зокрема, з технічних 
і військово-прикладних видів спорту. Лі-
дером тут є Чортківська районна оборон-
на організація. Завдяки ентузіазму і ста-
ранням заступника її голови Кота Михай-
ла Миколайовича, ця робота набуває все 
більших масштабів, що є наслідком ефек-
тивної роботи штатних працівників з гро-
мадським активом. Нам йшли назустріч 
працівники обласної і районних держав-
них адміністрацій, органів освіти. Тому і в 
інших районних організаціях ТСО України 
області, зокрема, таких як Бережанський, 
Збаразький, Кременецький, Шумський вій-
ськово-патріотична робота з молоддю по-
кращується. Сьогодні, зважаючи на події, 
що відбуваються на Донбасі, це є дуже ак-
туальним напрямком роботи.

 Можливо, на її покращення в якійсь мі-
рі вплинув і мій виступ на сесії Тернопіль-
ської обласної ради в липні 2014 року, у 
якому були озвучені конкретні пропозиції 
стосовно удосконалення. Насамперед з ті-
єю частиною молоді, яка направляється в 
зону антитерористичної операції. 

Ніскільки не перебільшуючи своєї ролі 
у підготовці юнаків до захисту рідної землі, 
скажу, що ми не залишаємось осторонь у цій 
благородній справі, розуміючи її важливість. 
Тож обласна організація ТСО України надає 
свій 50-ти метровий тир членам територіаль-
них формувань самооборони для навчаль-
но-тренувальних занять, а також сприяє в 
ремонті зброї. Директор обласного клубу 
Рожков І. С. особисто відремонтував і зробив 

пристрілку восьми снайперських гвинтівок 
для тих, хто поїхав в зону АТО. Сподіваємось, 
що саме з них наші хлопці знищили не од-
ного ворожого покидька, який намагається 
плюндрувати українську землю.

В міжз'їздівському періоді в області на-
мітились позитивні зміни і в спортивно-ма-
совій роботі, хоча, правду кажучи, ми не 
мали можливості по всіх видах спорту ви-
ставляти команди для участі в чемпіонатах 
і першостях України. Причина банальна - 
відсутність коштів. Та все ж, незважаючи 
на труднощі, за цей період наші спортс-
мени взяли участь в чемпіонатах, першо-
стях і Кубках України: по картингу – 28 ра-
зів, кульовій стрільбі – 9, авіамодельному 
спорту – 20, автомодельному спорту – 19. 
За 2010-2014 роки збірна команда облас-
ті з автомодельного спорту завоювала 5 
золотих, 4 срібних і 9 бронзових медалей.

Непоганих результатів досягла і наша ко-
манда з авіамодельного спорту. Так, Вівчар 
Володимир на чемпіонаті світу в 2011 ро-
ці повторив своє ж досягнення 2007 року і 
вдруге став чемпіоном світу в класі вільно 
літаючих моделей, а його донька Анастасія 
в 2013 році в м. Харкові на чемпіонаті Укра-
їни серед юнаків посіла перше місце і вико-
нала норматив майстра спорту України. Є 
досягнення і в інших видах спорту, але цей 
приклад говорить про те, що, незважаючи 
на існуючі фінансові труднощі, завдяки та-
ким інструкторам-методистам, як Покаль-
чук М. Л., Кисіль О. М., Фіндрик М. Ф. спорт 
в області не затухає, а розвивається. 

Підбиваючи підсумки сказаному, хо-
чу наголосити на тому, що Тернопіль-
ська обласна організація ТСО України, її 
працівники, незважаючи на проблеми в 
економічних питаннях, будуть докладати 
більше зусиль, щоб мати кращі показни-
ки по всіх видах діяльності, ніж вони бу-
ли в 2010-2014 роках.

Усвідомлюємо, що Україна, незва-
жаючи на політичні, релігійні розбіж-
ності, є рідним домом для усіх, хто в 
ній живе. Отже, наш святий обов'язок 
робити все можливе для того, щоб 
фундамент, на якому вона стоїть, був 
якомога міцнішим, надійнішим.

міни. Значних штрафних санкцій з боку ДПІ пристрілку восьми снайперських гвинтівок 

Пройшло п’ять років відтоді, як у квітні 2010 року був проведений ХІІ з’їзд Товариства 
сприяння обороні України. Це був період напруженої праці всього колективу Тернопільської обласної 
організації – штатних працівників і активістів, сивочолих ветеранів і молодих фахівців, викладачів 
навчальних закладів і майстрів та інструкторів практичного водіння, спортсменів і керівників 
секцій, гуртків. Ця праця за п’ять років забезпечила відносну стабільність нашої обласної організації 
як в економічному плані, так і в громадському житті. 

як у квітні 2010 року був проведе
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Олександр Скринніков, який 
керує оборонним Товари-
ством Харківщини з 2005 
року, народився у березні 

1949 року. 
В 27 професійно-технічних закладах 

обласної організації сьогодні наші гро-
мадяни займаються підготовкою воді-
їв автотранспортних засобів усіх катего-
рій. За останні п'ять років нами навчено 
38 524 водіїв. В основному це молоді лю-
ди, юнаки та дівчата нашої Харківщини, 
які отримали професію і долучені до сус-
пільно-корисної праці. Адже переважна 
більшість успішно працевлаштовуються 
на підприємствах різних форм власності 
– як у приватних, так і державних і кому-
нальних. Технічними школами, навчально-
спортивними клубами, центрами з 2010 
року по теперішній час автопарк легко-
вих навчальних автомобілів оновлено на 
52 відсотки. Ця позитивна тенденція щодо 
придбання нових автівок, інших технічних 
засобів сприяє зміцненню матеріальної 
бази, покращенню самого навчального 
процесу. Харків – місто-мільйонник, об-
ласть є однією з найбільш густонаселених 
регіонів України. Тож тут вистачає, напри-

клад, тих же автошкіл, які є нашими конку-
рентами. Тому нам доводиться боротись 
– у кращому сенсі цього слова – за кож-
ного слухача, пропонуючи кращі умови. І 
не лише щодо оплати послуг, а й надання 
професійних навичок. Якщо раніше люди 
намагалися якомога дешевше отримати ту 
чи іншу спеціальність, то з недавніх пір бе-
руть до уваги і професійний аспект. Розу-
міють, що при працевлаштуванні перевага 
надається кращим у цьому плані.

Наша організація має у своєму складі 36 
господарюючих об'єктів, у тому числі го-
тель, аероклуб, дитячо-юнацьку спортив-
ну школу. Загалом Товариство налічує 288 
первинних, 28 районних і міських органі-
зацій з чисельністю близько 9 598 чоло-
вік. Всі вони різні за віком, уподобаннями 
і професіями люди. Та не помилюсь, коли 
скажу, що більшість з них є справжніми па-
тріотами оборонного Товариства, оскільки 
про це свідчать результати їхньої роботи.

Саме завдяки таким активістам нам вда-
лося значно підняти престиж оборонного 
Товариства в регіоні, зміцнюється і підви-
щується рівень взаємодії з органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядуван-
ня, громадськістю та федераціями техніч-
них видів спорту.

Усередині оборонного Товариства ми 
активно займаємося розвитком технічних 
видів спорту, щороку проводимо змаган-
ня з кульової стрільби з малокаліберної 
зброї, фігурного водіння автомобіля серед 
майстрів виробничого навчання. На чем-
піонаті ТСО України в 2013 році, що прохо-
див у місті Ялті, наша команда посіла друге 
почесне місце.

Всього за минуле п’ятиріччя в організа-
ції підготовлено майстрів спорту України 
міжнародного класу – 2, майстрів спорту 
України -- 25, кандидатів у майстри спор-
ту України – 70.

Незважаючи на труднощі, насампе-
ред ті, що мають фінансово-економічне 

забарвлення, ми зуміли все ж провести 
190 чемпіонатів, Кубків України, ТСОУ 
області та міста, в яких брали участь по-
над 6 тисяч чоловік зі всіх куточків Сло-
божанщини. На них було завойовано 
519 золотих, 630 срібних і 621 бронзо-
ва медалі. Загалом учасники цих спор-
тивних заходів отримали близько 2 ти-
сяч відзнак, завойовано1700 призових 
місць і медалей.

Разом із тим, ми постійно займаємося 
покращенням військово-патріотичної ро-
боти серед молоді Харківщини, залучаю-
чи її, зокрема, до технічних видів спор-
ту. Насамперед таких як авіаційний, па-
рашутний.

Так, за п’ятиріччя наш Харківський ае-
роклуб ім. В. С. Гризодубової підготував 
для Повітряних Сил України 78 льотчи-
ків. Маю на увазі навчання курсантів Хар-
ківського університету Повітряних Сил 
Збройних Сил України ім. І. Кожедуба, які 
ази льотної справи опановують спочатку 
на літаку Як-52 за програмою початкової 
льотної підготовки. А також 58 пілотів на 
вертольоті Мі-2.

Ми підтримуємо контакти з усіма фе-
дераціями спортивно-технічних видів 
спорту та спортивними комітетами міста 
Харкова, області й України, а також з ба-
гатьма підприємствами та організація-
ми. Наприклад, з федерацією авіаційних 
видів спорту (президент - Герой України, 
директор авіаційного заводу МЯЛИЦЯ 
А. К.), федерацією парашутного спор-
ту (президент ШАПОВАЛОВ О. В.), фе-
дерацією вертолітного спорту України 
(президент - Герой України БОГУСЛАЄВ 
В. А.), Харківським державним авіацій-
ним підприємством, Харківським авіа-
ційним інститутом.

Харківська обласна організація ТСО 
України залишається на позиціях патрі-
отичного виховання молоді, підготовки 
її до служби в Збройних Силах.

клад, тих же автошкіл, які є нашими конку- забарвлення, ми зуміли все ж провести

Незважаючи на економічні труднощі, суспільно-політичні потрясіння 
в країні, Харківська обласна організація зуміла зберегти навчально-
матеріальну базу, а головне - золотий фонд нашого колективу - викладачів 
та майстрів, інструкторів, робітників і службовців.

Н і і д і і і і

ОБОРОНЦІ СЛОБОЖАНЩИНИ
ЗАДНІХ НЕ ПАСУТЬ
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Іван Сабадаш народився влітку 1951 
року, а Херсонську організацію ТСО 
України очолив у 1995-му.

Незважаючи на всілякі негаразди 
та труднощі, ми зуміли вистояти, зберегти 
свої базові структури, основний матеріаль-
ний і кадровий потенціал, закріпити пози-
тивний фінансовий результат госпрозра-
хункової діяльності. Виконуючи статутні 
завдання, продовжуємо вносити певний 
доробок в економічний і оборонний стан 
країни. Це є одним з головних підсумків 
нашої діяльності за минулі роки.

За цей період організація отримала 
близько 34 млн. гривень доходу від усіх видів 
діяльності, рентабельність склала понад 20 
відсотків, підготовлено більш, як 28 тисяч фа-
хівців для економіки нашої держави. У звіт-
ному періоді проліцензовані нові робітничі 
професії: тракторист-машиніст сільськогос-
подарського виробництва, продавець про-
довольчих і непродовольчих товарів, прода-
вець з лотка, водій маломірних суден. 

Ми виконали значну роботу щодо при-
ведення автопарків, автодромів, майдан-
чиків для водіння у належний стан. На сьо-
годні маємо 123 одиниці автомобільної 
техніки групи «В», 68 навчальних кабінетів, 
10 автодромів та 4 майданчики для почат-
кового водіння.

В обласній організації розуміють, що 
без збереження та подальшого розвитку 
навчально-матеріальної бази дуже склад-
но бути на рівні сучасних вимог щодо 
якості підготовки водіїв. 

У нас відпрацьована система військо-
во-патріотичного виховання молоді та за-
лучення її до основ військової справи, що 

базується на тісній співпраці з управління-
ми та відділами освіти, молодіжними, вете-
ранськими та громадськими організаціями.

Особливо заслуговує на увагу досвід та-
кої роботи у Скадовській районній органі-
зації ( голова Гончарський І.Л), Н. Воронцов-
ській (голова Непом'ящий М.М.), Голоприс-
танській (голова Лимарчук Р.О.), Херсонській 
міському осередку (голова Котляр В.М.).

Місячники, тижні військово-патріотичної 
роботи проводяться з творчою задумкою і 
старанням, а тому цікаво, повчально і, як пра-
вило, досягають поставленої мети – розвитку 
у населення і молоді гордості за нашу неза-
лежну Україну, почуття патріотизму, вихован-
ня любові до Збройних Сил, вірності їх бойо-
вим традиціям, поваги до військової служби, 
повсякчасної готовності до виконання сво-
го Конституційного і військового обов'язку.

Одним з важливих напрямків діяльності 
Херсонської обласної організації є подаль-
ший розвиток спорту. Активно функціону-
вали радіозв'язок, радіопеленгація, авто-
мобільний та стрілецький спорт.

В цілому за цей період спортсмени та 
члени збірних команд обласної організації 
ТСО України примножували свої здобутки 
на змаганнях різного рівня. Наприклад, на 
чемпіонаті України з радіозв'язку на корот-
ких хвилях телефоном команда дорослих 
здобула 1 місце, на коротких хвилях теле-
графом – 2, а з цифрового радіозв'язку – 
3. Молодіжна команда на Всеукраїнських 
змаганнях з радіозв'язку на коротких хви-
лях «Міні-тест ЮГ» посіла - 2 місце, а на 
змаганнях «Міні-тест» - 3.

 На відкритих Всеукраїнських очних 
змаганнях серед молоді «Зірки ефіру Укра-
їни» у комплексному заліку херсонці знову 
підтвердили своє лідерство, посівши 1 міс-
це, а третій склад команди був третім. Хер-
сонщина щорічно проводить чемпіонати 
України з автомобільного спорту ралі-рейд 
«Чумацький шлях», що сприяє подальшому 
розвитку технічних видів спорту. 

Це традиційне змагання з автомобільного 
ралі, яке зародилося в Херсонській області 
у 1994 році, проводиться по теперішній час. 
Це єдина раллійна гонка, яка входить в залік 
усіх без виключення чемпіонатів України з 
ралі. У липні позаминулого року ми гостин-
но зустрічали на Херсонській землі 35 екі-
пажів з різних куточків нашої країни, учас-

ників 2-го етапу республіканського чемпіо-
нату і Кубку України з автомобільного ралі 
"Чумацький шлях".

 Серед учасників - 2 екіпажі з Херсон-
ської автомобільної школи ТСО України. 
Спортсменів вітали курсанти Херсонської 
автошколи ТСОУ, виїхавши на навчальних 
автомобілях з прапорами України і Това-
риства, а також студенти Херсонського по-
літехнічного коледжу, які є членами пер-
винного оборонного осередку. 

Постійно поглиблюється співпраця з 
громадською організацією «Асоціація по-
вітряних зміїв» у проведені відкритих Все-
українських фестивалів повітряних куль на 
космічну тематику під девізом «Одне небо 
– один світ!».

У зв'язку з проведенням антитерористич-
ної операції на сході країни та створенням 
адміністративного кордону в межах облас-
ті наша організація та підзвітні їй підрозділи 
не залишились сторонніми спостерігачами.

Херсонські оборонці з перших днів до-
даткового обладнання адміністративно-
го кордону надали допомогу військовим 
формуванням у вигляді польових наметів, 
пересувних душових установок, засобів гі-
гієни, сезонним одягом. Навчальні заклади 
і організації ТСОУ області Збройним Силам 
України перерахували кошти або забезпе-
чили теплим одягом, ліками, продуктами 
харчування на суму 67 тисяч грн. 

На базі Херсонської автошколи проведе-
но підготовку 80 чоловік з основ медичних 
знань, до армійських частин і підрозділів 
передано 11 одиниць військової техніки.

Обласний комітет та його актив вва-
жають, що здобутки районних, міських та 
первинних організацій ТСОУ у патріотич-
ному вихованні підростаючого покоління 
є головною скарбницею обласної оборон-
ної організації ТСО України.

І сьогодні перед усіма херсонськими 
оборонцями стоять завдання пошуку но-
вих, дієвих форм військово-патріотично-
го виховання молоді, формування у неї 
почуття патріотизму та готовності до за-
хисту своєї Батьківщини. Адже ці риси так 
потрібні завтрашнім воякам, яким нале-
жить у вкрай складній ситуації відстоюва-
ти національні інтереси нашої держави, 
захищати свій народ від агресивних дій 
тих, хто ненавидить нашу країну.

базується на тісній співпраці з управління- ників 2-го етапу республіканського чемпіо-

Для Херсонської обласної організації ТСО України період між ХІХ та ХХ конференціями 
був насиченним, напруженим і складним, проте плідним

ДДляХХерсон

Примножуємо здобутки
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В центрі нашої повсякденної роботи - військові формування, які на сході 
України відстоюють її незалежність. Лише останнім часом нами, оборонцями 
Хмельниччини, виділено захисникам країни близько 85 тисяч гривень

Петро Шубін, який очолює Хмель-
ницьку обласну організацію 
Товариства з 1993 року, наро-
дився у квітні 1952 року. 

Окрім цього, надавалась і персональ-
на допомога людям. Наприклад, голова 
Городоцької районної організації Ринда 
В.В. придбав бронежилет і передав сво-
му колишньому товаришу по службі, який 
сьогодні воює, працівники Ярмолинець-
кого спортивно-технічного клубу Сачин-
ський Василь, Мандрик Микола, Квасюк 
Олександр брали участь у відновленні вій-
ськової техніки в 73-му Центрі збереження, 
утилізації та передпродажної підготовки 
озброєння, військової техніки, який дис-
локується в смт Ярмолинці тощо. 

Кращими у проведенні військово -патрі-
отичного виховання молоді є Кам'янець-
Подільська об'єднана районно-міська, Ста-
рокостянтинівська, Шепетівська міські та 
Ярмолинецька районна організації. 

Ми пам’ятаємо і про те, що головним на-
шим статутним завданням є підготовка ка-
дрів робітничих професій. За останні 5 років 
нами навчено 51 266 осіб - при плані 38 770. 

Більшість навчальних закладів ТСОУ об-
ласті працюють стабільно. Кращими є Го-
родорцький, Віньковецький, Волочись-
кий, Старокостянтинівський, Шепетівський, 
Хмельницький спортивно-технічні клуби, 
Кам'янець-Подільська, Полонська автомо-
більні школи, значно покращилися справи 
в Хмельницькій ОТШ, Теофіпольському СТК. 

Питання підготовки кадрів масових тех-
нічних професій розглядалося у звітному 
періоді на ІІІ Пленумі обласного комітету, 
на засіданнях бюро обласного комітету, на-
радах з керівниками навчальних закладів, 
підведеннях підсумків за квартал, за рік.

Основним видом підготовки робітничих 
кадрів в обласній організації залишається 
підготовка водіїв транспортних засобів, 
питома вага якої, в загальній системі під-
готовки водіїв в області, складає близько 
63 відсотків. 

Навчально-матеріальна база не може 
залишатися незмінною. З часом змінюють-
ся вимоги до організації навчально-вихов-
ного, виробничого процесів, вводяться 
нові Державні стандарти, інші нормативні 
акти; застарілі моделі транспортних засо-
бів замінюються сучасними, з'являються 
більш досконалі технічні засоби навчання. 
Все це зобов'язує оновлювати обладнання 
кабінетів, автодромів навчальних майдан-
чиків (на сьогодні в навчальних закладах 
ТСОУ області використовуються телевізійні 
тренажери ,,Руль” - 3 шт., плазмові телеві-
зори — 9 шт., 184 комп'ютери).

Лише на придбання різноманітної тех-
ніки за останні 5 років витрачено майже 
4 мільйони гривень. 

Станом на 1 січня 2015 року в органі-
заціях ТСОУ області працють 332 штатних 
працівники. Якісний стан керівного і пе-
дагогічного складу навчальних закладів 
в основному відповідає вимогам законо-
давства України та кваліфікаційним рівням.

Мають повну вищу освіту 70 відсотків ди-
ректорів і їхніх заступників, вищу освіту - 96 
відсотків викладачів і 4 відсотки базову вищу. 

Кадровому забезпеченню навчально-
виробничого процесу приділялася значна 
увага: на Пленумах обласного комітету, за-
сіданнях Бюро регулярно обговорювали-
ся кадрові питання, у встановлені терміни 
проводяться обласні навчально-методич-
ні збори з керівниками навчальних орга-
нізацій і з педагогічними працівниками, а 
з директорами навчальних закладів - за-
няття, семінари.

 За останні 5 років присвоєно почес-
не звання ,,Ветеран Товариства сприяння 
обороні України» 23 штатним хмельниць-
ким оборонцям, 2 керівники навчальних 

закладів нагороджені ,,Почесною грамо-
тою Міністерства освіти і науки України, 3 
штатних працівники удостоєні ,,Почесного 
знаку ТСО України”, 5 працівникам оголо-
шено подяку голови Товариства сприяння 
орбороні України.

Вважаю, що організації ТСОУ області в 
цілому укомплектовані кваліфікованими 
керівними і педагогогічними кадрами.

В наш нелегкий час все гострішими 
стають питання духовного і фізичного 
стану населення, особливо молодого 
покоління. В їх вирішенні важливу роль 
відіграють фізична культура і спорт, в то-
му числі технічні і прикладні (неолімпій-
ські) види спорту, розвиток яких є одним 
із основних завдань статутної діяльності 
Товариства сприяння обороні України.

Незважаючи на всі негаразди, в облас-
ній організації продовжують розвиватися 
деякі види технічних і прикладних видів 
спорту. Зусиллями окремих наших орга-
нізацій, і в першу чергу обласного спор-
тивно-технічного клубу, вдається зберіга-
ти провідні позиції зі спортивної роботи в 
оборонному Товаристві.

Обласний комітет зміг організувати і за-
безпечити участь збірних команд області 
в чемпіонатах, першостях, Кубках України, 
міжнародних змаганнях, а також у прове-
денні чемпіонатів, Кубків України на своїй 
базі і на високому рівні. Зокрема, з авто-
модельного, судомодельного та водномо-
торного спорту, кульової стрільби. Най-
більш успішно виступали збірні команди 
області з автомодельного та водномотор-
ного спорту. Дещо покращили показники 
команди з кульової стрільби, радіоспорту 
(спортивної радіопеленгації).

За останні 5 років проведено майже 1 
500 змагань, в яких взяли участь майже 68 
тисяч чоловік, підготовлено більше 1 500 
спортсменів-розрядників.

Сьогодні у нас працюють 49 спортивних 
секцій, наша організація щорічно посідає 
призові місця в загальному заліку серед 
аналогічних обласних осередків України.

Всі основні змагання в області і за 
її межами були профінансовані облас-
ним, районними, міськими комітета-
ми, школами і спортивно- технічни-
ми клубами.

кі ннаа ссссхххххххооооооодддддддддддддіііііііііВ центрі нашої повсякденної роботи військові формування яккі
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Микола Самойленко народився 
у січні 1945 року на Донеччині, 
з 1997-го - голова Черкаської 
обласної організації Товари-

ства сприяння обороні України. 
Сьогодні наша організація налічує по-

над 55 тисяч активістів, до її складу вхо-
дять 540 первинних і 19 районних осеред-
ків, 4 міські організації і обласний комітет.

Виконуючи головну статутну мету - 
сприяння обороні України, підготовку мо-
лоді до праці й захисту Батьківщини, ми 
виконуємо різнопланові види діяльності. 
Особливо хочу підкреслити важливість вій-
ськово-патріотичного виховання молоді. 

За 5 років нами проведено понад 10 мі-
сячників оборонно-масової роботи, при-
свячених Дням Перемоги у Другій світо-
вій війні, річницям Збройних Сил України, 
95 тематичних вечорів, 180 автопробігів і 
екскурсій по історичних місцях та місцях 
бойової слави, 210 днів відкритих дверей 
для призовників, 140 військово-спортив-
них ігор, 95 тематичних виставок. У цей час 
активно діяли 157 клубів "Майбутній воїн".

Хочу зазначити, що справжніми цен-
трами військово-патріотичного вихован-
ня і культурно-освітньої діяльності стали 
насамперед Смілянська, Канівська, Кор-
сунь-Шевченківська, Ватутінська, Уман-
ська, Черкаська міські організації.

Важливим статутним напрямком діяль-
ності оборонного Товариства є підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації 
робітничих кадрів для економіки України.

Наприклад, сьогодні в Шполянському 
технічному коледжі, 4 автошколах і 17 ра-
йонних спортивно-технічних клубах водій-
ське ремесло опановують тисячі жителів 

області. І це при тому, що в кожному районі 
є по декілька приватних навчальних закла-
дів, де теж надають аналогічні послуги! Але 
люди йдуть саме до нас. Насамперед через 
гарну професійну підготовку, яку отримують 
під керівництвом досвідчених викладачів та 
майстрів водіння, а також сучасну автомо-
більну техніку. За останні 5 років нашими 
організаціями було придбано 45 одиниць 
транспортних засобів, в тому числі 23 іно-
марки, що позитивно впливає на мотивацію 
та якість підготовки водіїв. Можу з впевне-
ністю зазначити, що кращими у підготовці 
кадрів є Драбівський, Золотоніський, Ка-
нівський, Маньківський та Христинівський 
спортивно-технічні клуби. Керують ними 
Анатолій Васильович Маніта, Сергій Мико-
лайович Новіков, Олександр Іванович Буз-
ницький, Станіслав Петрович Довгополий, 
Микола Петрович Вусатий. Не пасуть задніх 
і автомобільні школи – Уманська,Черкаська 
і Чорнобаївська, де директорами Валерій 
Іванович Шершун, Володимир Миколайо-
вич Кібальник, Іван Іванович Лук’ященко. 
Усі вони - патріоти Товариства.

Загалом за останні 5 років в стінах на-
ших навчальних закладів різні професії 
опанували майже 35 тисяч чоловік. Як свід-
чить практика, більшість з них успішно пра-
цевлаштовуються як на підприємствах дер-
жавної форми власності, так і в приватних.

Звісно, що і проблем вистачає. Але наші 
оборонці не стільки констатують негаразди, 
скільки працюють над їх розв’язанням. Осо-
бисто вдячний керівництву Товариства спри-
яння обороні України за розуміння наших 
проблем, всебічну підтримку у їх вирішенні.

Не менш важливим напрямком діяльнос-
ті для нашої організації є спортивна робота. 
Розвитку військово-прикладних та техніч-
них видів спорту у нас приділяється значна 
увага. Наприклад, ми активно культивуємо 
авіамодельний, водномоторний спорт, мор-
ське багатоборство, кульову стрільбу. На-
ші вихованці брали участь у більш, як 100 
змаганнях різного рівня, в тому числі і між-
народних, вибороли на першостях країни 
понад 500 призових місць, а 37 виконали 
норматив майстра спорту України.

Серед спортсменів, які достойно пред-
ставляють Черкащину і всю Україну на Єв-
ропейській та світовій арені, вирізняються 

водномоторники Олексій Чендеков, Ан-
дрій і Анастасія Лисенко, які стали чемпіо-
нами світу (по версії SBIP) в США у листопа-
ді 2011р, а Настя виборола чемпіонський 
титул ще й на Кубку світу, який проходив в 
Польщі у серпні 2013 року. Авіамоделісти: 
Євген Вербицький - триразовий чемпіон 
світу, семиразовий чемпіон Європи, бага-
торазовий володар Кубку світу в особис-
тому заліку. Євген Тимофійович на етапі 
Кубку світу в Швейцарії з авіамодельного 
спорту 30 жовтня 2011 року став волода-
рем Кубку світу та володарем одночасно 
трьох самих головних Кубків - чемпіона 
світу, чемпіона Європи та Володаря Кубку 
світу; Олег Кулаковський, трикратний чем-
піон світу в класі авіамоделей з гумовими 
двигунами, який був двічі нагороджений 
престижним чемпіонським Кубком, засно-
ваним ще у далекому 1928 році лордом 
Вейнсфільдом; судомоделіст Андрій Ко-
валь, а також морські багатоборці Микола 
Чалов, Віталій Снесар. Загалом 14 черкась-
ких спортсменів стали чемпіонами Європи 
з цього виду спорту.

Своїми перемогами вони у значній мірі 
зобов’язані наставникам. Зокрема, стар-
шому тренеру збірних команд України з 
морських багатоборств, Заслуженому тре-
неру України Сергію Каданцеву, заслуже-
ному тренеру з авіамодельного спорту Єв-
гену Вербицькому, тренеру з автомодель-
ного спорту Костянтину Полосухіну.

Сьогодні усі ми переживаємо важкі ча-
си, коли терористи топчуть нашу землю, 
вбивають і калічать кращих синів України. 
Тому вкрай необхідно згуртуватись над 
першочерговим завданням – підготовки 
надійних захисників Батьківщини. Ця ро-
бота повинна бути повсякденною і довго-
строковою. Зважуючи на наші можливості, 
Черкаська обласна організація Товариства 
сприяння обороні України мобілізує свої 
зусилля на виконання головного завдан-
ня — ефективного сприяння зміцненню 
обороноздатності Вітчизни, підготовки її 
громадян і, передусім, молоді, до її захисту.

Отже, завдання, що стоять перед нами, 
складні та об'ємні. Тому лише спільними 
зусиллями ми зможемо їх реалізувати. 
Незважаючи на існуючі труднощі, впев-
нений, що усі ці завдання ми виконаємо.

області. І це при тому, що в кожному районі водномоторники Олексій Чендеков, Ан-

Невпинно, просто невблаганно збігає час. Ось вже минуло майже 5 років відтоді, як відбувся ХІІ з’їзд 
Товариства сприяння обороні України. Оглядаючись у минуле, відчуваю гордість за те, що, незважаючи на 
вкрай складну політичну, економічну ситуацію в нашій державі, ми зуміли вистояти, зберегти свою базову 
структуру, основний матеріальний і кадровий потенціал та продовжуємо виконувати статутні завдання
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Оборонці Чернівецької обласної організації ТСО України і за сьогоднішніх, 
надто складних умов, роблять все від них залежне, щоб з честю виконувати 
покладені на них завдання

Володимир Кравченко очо-
лив Чернівецьку обласну 
організацію ТСО України у 
1995 році. 

Протягом останніх 5 років ми наполе-
гливо працювали над реалізацією статут-
них обов’язків. За цей час, зокрема, було 
проведено 16 місячників обороно-масової 
роботи, присвячених святам - Дням Пере-
моги, Збройних Сил України, ювілейним 
датам в історії ТСО України та обласної ор-
ганізації. Наприклад, на підставі розпоря-
дження Чернівецької обласної державної 
адміністрації та з нагоди перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні, буковинські оборон-
ці провели 11 автопробігів по місцях бойо-
вої слави нашого краю. Спільно з ветера-
нами-фронтовиками, учнівською молоддю 
та представниками громадських організа-
цій ми побували в місцях кровопролит-
них боїв, вклонились світлій пам'яті тих, 
хто ціною власного життя здолав фашизм.

Проведено 48 звітно-виборчих зборів 
в первинних, районних та обласній орга-
нізаціях. У нас склалися партнерські сто-
сунки з місцевими органами влади. Свід-
ченням цього може слугувати той факт, що 
в урочистостях з нагоди вікопомних дат 
в історії нашої країни, різних спортивних 

заходах завжди беруть участь представ-
ники влади. А голова Чернівецької облас-
ної державної адміністрації щороку видає 
розпорядження, спрямовані на підтримку 
нашої організації.

Разом з фахівцями департаменту осві-
ти і науки ОДА та офіцерами обласного 
військового комісаріату ми організували 
і провели підготовчі збори з представни-
ками самооборони в кількості 25 чоловік.

Останнім часом, на жаль, підготовці мо-
лоді до служби в армії приділялося мало 
уваги. Розуміючи важливість цієї пробле-
ми, ми не стоїмо осторонь. Протягом 5 ро-
ків з представниками влади проводили 
перепідготовку викладачів предмету «За-
хист Вітчизни». Її пройшли 120 чоловік. За-
хід цей не був формальним. Адже викла-
дачі не просто слухали лекції, а й стріля-
ли, кидали гранати, з ними проводилася 
стройова підготовка, вони здавали залі-
ки і з фізичної підготовки. Зрозуміло, що 
за кілька днів справжнім вояком не ста-
неш, але ті теоретичні знання і практичні 
навички, які вони отримали, знадоблять-
ся у їхній повсякденній діяльності. Ми і 
надалі робитимемо все від нас залежне, 
щоб молодь йшла до війська краще під-
готовленою. Адже одних із головних за-
вдань усього нашого Товариства є підго-
товка українців до служби в ЗС.

Сьогодні в Україні триває неоголоше-
на війна. Розуміючи важливість підтрим-
ки наших Збройних Сил, інших військових 
формувань, які беруть участь в антитеро-
ристичній операції, обласна організація 
надала їм 35 тисяч гривень, а для місцевої 
самооборони 12 тисяч.

Ми, обласний комітет, підтримуємо тіс-
ний зв'язок з первинними організаціями 
Товариства. Так, за 5 останніх років допомо-
гли їм у придбанні 15 пневматичних гвинті-
вок, при взаємодії з районними державни-
ми адміністраціями закуплено для них 22 
одиниці макетів автоматів. А Кельменецька 
та Кіцманська районні осередки власним 
коштом придбали 2 навчальних автомати.

Протягом звітного періоду 7 спортив-
но-технічних клубів перейменовані у авто-

мобільні школи ТСО України. У Чернівець-
кій обласній організації впродовж 5 років 
Товариства підготовлено кадрів робітни-
чих професій – 29,1 тисяч чоловік (2010 рік 
– 5 136 чол., 2011-й – 5 477, 2012-й – 5170, 
2013-й – 6788, 2014-й – 7085).

Проведено реконструкцію навчаль-
них кабінетів та лабораторій на суму 4 
300 тисяч гривень. Для удосконалення 
навчально-виробничого процесу та по-
кращення стану матеріальної бази на-
вчальними закладами ТСО України в 
Чернівецькій області закуплено 59 но-
утбуків, 12 комплектів мультимедійних 
приладів, 4 тренажери для водіння лег-
кового автомобіля (ще 2 тренажери ви-
готовлені власними силами). Збудовано 
та введено в експлуатацію пневматичний 
тир в Глибоцькій районній організації. 

Розуміючи, що якість підготовки воді-
їв залежить від багатьох факторів, серед 
яких технічний стан автомобілів посідає 
не останнє місце, ми придбали 7 легко-
виків, 2 вантажівки, 4 причепи і автобус.

Проведена перереєстрація в електро-
нному вигляді в єдиному Державному реє-
стрі всіх районних навчальних організацій, 
всіх речових прав (будівель та споруд). Всі 
навчальні заклади отримали сертифікати 
про Державну акредитацію та ліцензії Мі-
ністерства освіти і науки.

В Чернівецькій області під егідою ТСО 
України працють 3 малокаліберні тири, які 
мають ліцензію і де проводяться стрільби зі 
школярами (Кіцманська, Глибоцька та Сторо-
жинецька районні організації ТСО України).

Чільне місце в нашій діяльності посідає і 
спорт. Незважаючи на брак коштів, ми все ж 
знаходимо можливості для проведення різ-
них змагань. Наші представники брали участь 
в 9 чемпіонатах світу та Європи з мотокросу.

Підсумовуючи зроблене, ми бачи-
мо і прорахунки, ті резерви, які були, 
але з різних причин ми їх не викорис-
тали. А це значить, що у майбутньому 
ми працюватимемо з подвійною енер-
гією, робитимемо все можливе, щоб усі 
ті завдання, які покладені на нас Стату-
том Товариства, були з честю виконані.

д і іб б

ÍÅ ÊÎÍÑÒÀÒÓÂÀÒÈ,
À ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ



№ 2(18) 2015 32

Че р н і г і в с ь к у  о б л а с н у 
організацуію Товариства 
Олександр Аладін очолив у 
2010 році.

У порівнянні з 2010 роком, тобто почат-
ком звітного періоду, кількість первинних 
організацій зменшилась на 26, членів обо-
ронного Товариства - на 23 801 чоловіка. 
Основними причинами цього є закриття 
навчальних закладів Міносвіти, підприємств. 

Військово-патріотична, оборонно-масова 
і спортивна робота не є додатковим джере-
лом прибутків. Тож зміна форми власності 
організацій призводить до небажання но-
вого керівництва до співпраці з ТСО Украї-
ни щодо виконання цих статутних завдань. 
Складний демографічний стан в області, згід-
но статистичних спостережень, є також од-
нією з причин зменшення як кількості пер-
винних організацій, так і членів Товариства.

Аналіз стану військово-патріотичної робо-
ти в оборонних колективах області свідчить 
про те, що, незважаючи на труднощі, вона не 
тільки не припинилася, а й а покращилася, 
збагатившись новими формами і методами.

Тематика заходів, які проводились під 
час місячників військово-патріотичної ро-
боти, присвячених знаменним датам в істо-
рії суверенної України, різноманітна. ”Цей 
день ми наближали, як могли”, ”Берегти і 
примножувати славні бойові традиції стар-
шого покоління – обов’язок кожного патрі-
ота”, ”Дорогою батьків і дідів – дорогою ге-
роїв”, ”Битва за Україну – вирішальний бій 
Великої Вітчизняної війни”, ”Подвиги воїнів 
у Великій Вітчизняній війні – приклад са-
мовідданого служіння Батьківщині”, а та-
кож’’ "Армія України сьогодні". Проблеми та 
перспективи її розвитку’’, "Служба в армії – 

конституційний і почесний обов’язок кож-
ного громадянина України’’, ’’Армія вчора, 
сьогодні, завтра’’ – ось далеко не повний 
перелік заходів, що відбулися у нас.

Госпрозрахунковою діяльністю в оборон-
ній організації області займаються 5 автомо-
більних шкіл, 12 спортивно-технічних клу-
бів, обласний стрілецько-спортивний клуб.

За 2010-2014 роки в автомобільних школах 
і спортивно-технічних клубах пройшли підго-
товку і успішно здали іспити 36 291 чоловік.

Протягом 2010-2014 років автомобільна 
школа та 5 спортивно-технічних клубів Черні-
гівської обласної організації ТСО України про-
йшли атестацію відповідно до вимог Поло-
ження «Про атестацію професійно-технічних 
навчальних закладів і отримали свідоцтво на 
спроможність закладу здійснювати освітню ді-
яльність на рівні державних вимог.

 Обласний комітет щорічно проводить 
навчально-методичні збори з директора-
ми, головними бухгалтерами навчальних 
закладів обласної організації ТСО України 
та педагогічними працівниками. 

За звітний період підвищення кваліфіка-
ції директорів навчальних закладів на базі 
навчально-методичного центру ТСО Украї-
ни при Дарницькій автошколі пройшли ди-
ректори Прилуцької (Цапенко В.М.), Ніжин-
ської (Костирко М.М.), Бахмацької (Руденко 
О.І.) автомобільних шкіл, Козелецького (Ле-
пеха О.О.), Коропського (Липко Ю.П.), Мен-
ського (Білик С.А.), Корюківського (Лашко 
О.О.), Чернігівського обласного (Кухаренко 
О.М.) спортивно-технічних клубів.

В 2010 році наша обласна організація 
одержала валові надходження в сумі понад 
19 мільйонів гривень, прибуток склав 613 
тисяч гривень. Фінансові надходження за 
2011 рік зросли на 930 тис. грн. і склали 11 
097 тисяч гривень, прибуток від госпроз-
рахункової діяльності організацій ТСОУ 
області дорівнював 803 тисячам гривень.

2012 рік характеризується збільшен-
ням доходу на 858 тисяч гривень Сума ва-
лового доходу склала 11 955 тисяч гри-
вень, балансовий прибуток отримано в 
розмірі 788 тисяч гривень.

Валові надходження від госпрозрахун-
кової діяльності за 2014 рік зменшились 
на 1 млн. і склали 10 418 тисяч гривень, 
собівартість наданих послуг 10 036 тисяч 

гривень, балансовий прибуток 382 тисячі 
гривень. Звітний рік зі збитком завершили 
5 організацій. В фінансово-господарську 
діяльність організацій ТСО України області 
внесла свої корективи нестабільна еконо-
мічна ситуація в нашій країні . 

Директорами навчальних закладів 
весь час проводиться робота із залучен-
ня додаткових джерел надходжень коштів 
та вирішення статутних завдань з міні-
мальними витратами шляхом проведення 
заходів економічного характеру.

Так, якщо в 2010 році діяло 59 спортив-
них секцій з військово-прикладних і тех-
нічних видів спорту при штатних організа-
ціях і 172 спортивні секції при первинних 
організаціях, то в 2014 році 46 спортивних 
секцій при штатних організаціях і 156 спор-
тивних секцій при первинних організаціях. 

За чотири роки було проведено 677 спор-
тивних змагань. В них взяли участь понад 
11 000 чоловік. Підготовлено 118 спортсме-
нів-розрядників, увійшли до складу збірної 
України Костевич Олена, Давидова Олена.

Традицією стало проведення на базі 
обласного стрілецько-спортивного клубу, 
спільно з управліннями з питань фізичної 
культури і спорту ОДА, міської та обласної 
спартакіади серед юнаків допризовного ві-
ку змагань з двоборства (підтягування та 
стрільба). Їх мета – визначення готовності 
юнаків до служби в Збройних Силах України.

Відновлено проведення Всеукраїнської 
військово-патріотичної спортивної гри «Зі-
рниця», Чернігівська обласна організація бере 
активну участь у її організації та проведенні. 

Протягом останніх років при проведен-
ні масових військово-патріотичних захо-
дів з включенням спортивних змагань з 
військово-прикладних та технічних видів 
спорту активну участь брали Чернігів-
ський ОССК (начальник клубу Татаренко 
Петро Іванович), обласна команда з ав-
томодельного спорту (керівник команди 
Одненко Констянтин), секція мотокросу 
(керівник команди Бенедіктов Максим). 

На проведення спортивних змагань 
організаціями витрачено 170 тисяч грн. 
та надано спонсорської допомоги на ор-
ганізацію і проведення змагань зі стрі-
лецького та парашутного спорту понад 
420 тисяч гривень.

конституційний і почесний обов’язок кож- гривень, балансовий прибуток 382 тисячі

Наприкінці 2014 року в організаціях оборонного Товариства області відбулися 448 звітно-
виборних зборів первинних організацій і 16 звітно-виборних конференцій міжрайонних, 
районних і міської організацій






