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Додаток 3 
до протоколу № 2  

Президії ІКОМ України 
від 16.03.2013 

 
 

Щодо підсумків звітно-виборчої конференції 25 лютого 2016 р. 
 

Шановні колеги, 

25 лютого 2016 року відбулась звітно-виборча конференція ІКОМ України. В її роботі взяли 

участь 123 члени ІКОМ (включно з тими, хто делегував свої голоси), що становило кворум від 

загальної кількості членів ІСОМ в Україні, що оплатили щорічні внески за 2015 рік (158 осіб). 

Учасники конференції заслухали звіт Президента ІКОМ С.Л. Лаєвського про роботу Президії та 

звіт Ревізійної комісї (зачитаний виконавчим секретарем Ю.Литвинець).  

Звіт про роботу ІКОМ України за 2013 – лютий 2016 р. було оприлюднено напередодні 

конференції та роздруковано у 20 примірниках для учасників конференції. З технічних причин 

інші роздаткові матеріали не були видрукувані.  

Конференція визначила та затвердила кількісний склад керівних органів ІКОМ України: 

Президент, 1 Віце-президент, 5 членів Президії. 

На посаду Президента ІКОМ України балотувалися Р.Чмелик (Львів) та К.Чуєва (Київ). 

На посади членів президії балотувалися: Є.Бєлінський (Київ), Н.Дзюбенко (Львів), С.Лаєвський 

(Чернігів), Ю.Литвинець (Київ), З.Мазурик (Львів), О.Мірущенко (Запоріжжя), С.Остапова (Одеса), 

І.Пошивайло (Київ), Т.Ткаченко (Кіровоград), Г.Чумак (Донецьк). Також на посаду члена Президії 

було висунуто К.Чуєву, однак під час виступу вона відкликала свою кандидатуру.  

Натомість на пропозицію С.Лаєвського вносити кандидатури з голосу перед початком 

голосування висунув свою кандидатуру Ю.Маслов (Одеса). Слід зауважити, що внесення 

кандидатур з голосу не було передбачене прийнятим Положенням, але не суперечило Статуту. 

Однак учасники конференції не мали при цьому можливості ознайомитись з CV щойно 

внесеного до списків кандидата, а також заслухати виступи інших кандидатів у члени Президії та 

Ревізійної комісії. 

На посади членів Ревізійної комісії балотувалися В.Піоро (Київ), С.Стрельнікова (Київ), В.Титич 

(Київ). 

Вибори здійснювалися згідно з Положенням, прийнятим Президією ІКОМ України та 

оприлюдненим за місяць до виборів. Однак під час підрахунку голосів з’ясувалася допущена 

розробниками Положення помилка, не зауважена іншими членами Президії: в Положенні не 



2 

 

було враховано норму п. 7.3. Статуту ІКОМ України про те, що рішення з питань виборів 

приймаються “кваліфікованою більшістю у дві третини голосів делегатів від загальної кількості 

місцевих осередків, котрі присутні на Конференції ІКОМ України”. Натомість у прийнятому 

проекті Положення було прописано визначення переможців простою більшістю голосів. 

Згідно зі Статутом, обраними мали стати ті кандидатури, які отримали б підтримку 82 або 

більшої кількості голосів зі 123 учасників голосування, однак, враховуючи помилку в Положенні, 

згідно з яким відбувалися вибори, виборчий процес не може бути визнаний легітимним1.  

Необхідно також визнати, що в ході підготовки та під час проведення конференції мала місце 

низка порушень Статуту та регламенту:  

- фінансовий звіт не був затверджений Президією, а також не був заздалегідь доведений 

до членів ІСОМ для ознайомлення та підготовки запитань;  

- перевірка діяльності, що належала до компетенції Ревізійної комісії, не була здійснена, 

оскільки протягом усієї каденції Ревізійна комісія з різних причин де-факто не виконувала 

своїх обов’язкiв; 

- конференцією не була надана оцінка роботі Президії за звітний період, оскільки члени 

ІКОМ фактично не мали можливості ознайомитися зі звітами заздалегідь. 

Конференція прийняла рішення внести низку змін до Статуту ІКОМ України, в тому числі такі, що 

мають забезпечити прийняття рішень більшістю голосів, а також розробити процедуру 

дистанційного голосування. Також учасники конференції наголосили на необхідності надалі 

отримувати необхідні матеріали – звіти та програми і СV всіх кандидатів завчасно (у вигляді 

розсилки та оприлюднення на онлайн-ресурсах), а також – у друкованому вигляді під час 

конференції.  

Після усунення всіх порушень, а також обговорення, прийняття конференцією та реєстрації змін 

до Статуту буде завершено виборчий процес. Нинішній склад Президії вважається виконуючим 

обов’язки до проведення позачергової конференції. 

Дякуємо Національному художньому музею України за допомогу у проведенні конференції та 

усім членам ІСОМ, які взяли участь в підготовці та проведенні конференції. 

З повагою, 

Президія ІКОМ України 

 

                                                 
1
 На момент публікації звернення офіційного коментаря юристів щодо того, чи можна вважати в даному випадку 

вибори легітимними або такими, що відбулися чи відбулися частково (чи можна вважати обраною Ревізійну 

комісію, якщо в чинному статуті ІКОМ України не зафіксована норма щодо визнання часткових результатів 

виборів), до Президії ІКОМ не надходило, тому формулювання щодо визнання виборів дійсними/недійсними 

залишилося в робочому формулюванні. 


