
Проект плану  заходів щодо відзначення 25 річниці  створення 
Громадської організації   ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ  УКРАЇНИ

на 2016 рік

№/№ Що треба зробити Період  
виконання Відповідальні

1. Розробити прес-реліз про діяльність ГО ЛРУ для 
розсилання

квітень-травень штаб-квартира  
ЛРУ

2. Розробити юбілейний логотип, макети банера, 
памятного знака, юбілейного значка, наліпки

квітень-травень штаб-квартира  
ЛРУ

3.
1.Розробити положення,  дизайн диплому в одному 
стилі з памятним знаком.                                                   
2.Написати умови виконання диплому на 3-х мовах.                                                                     
3.Провести промоушн нового диплому.                                                                             
4. Опублікувати на офіційному сайті ГО ЛРУ                           
5. Створити спеціальну дипломну комісію по видачі 
даного диплому.                                                    
6.Розробити окремий сайт під дипломну програму 
ЛРУ з можливістю відслідкування виконання 
дипломів  ( якщо є така можливість)  

квітень- травень - 
розробка 
положення та 
дизайну диплому   
червень - 
публікація   
липень-грудень - 
період виконання

Дипломна 
комісія ЛРУ

4. Визначитися з переліком та розподілом 
спеціальних позивних, що будуть 
використовуватись при виконанні ювілейного 
диплому  та  інших ювілейних заходів

квітень-травень штаб-квартира  
ЛРУ

5. Розробити та підготовити цикл статей з фото для 
офіційного сайта ЛРУ з історії ЛРУ

травень-червень -
підготовка 
матеріалів             
липень - грудень - 
публікація

Члиянц Г.

Прес-реліз про діяльність ГО 
ЛРУ 

Формування переліку 
спецпозивних, що будуть 
брати участь у заходах ЛРУ

Назва заходу

Заснувати юбілейний диплом 
"25 років ЛРУ"

Юбілейна символіка

Історія ГО ЛРУ

Заходи штаб квартири ГО ЛРУ



6. Від кожної області отримати по 3 фото + коротку 
інформацію про найбільш шанованих 
радіоаматорів області, що вже silent key,                
на сайті ЛРУ зробити сторінку для книги памяті.

травень-червень -
підготовка 
матеріалів             
вересень - 
грудень - 
публікація

керівники 
відокремлених 

підрозділів, 
комітет по 

роботі з 
ветеранами та 

інвалідами
7. Підготовити таблиці з найкращими досягненнями 

радіоаматорів за 25 років у розрізі КВ, УКВ, 
ARDF,швидкісна телеграфія, кращі колективні р/ 
станції, кращі дитячі р/станції  з наступною 
публікацією на сайті ГО ЛРУ

травень-червень -
підготовка 
матеріалів             
грудень - 
публікація

керівники 
відповідних 

комітетів

8. Організувати  поступлення фото від радіоаматорів 
з наступним розміщенням їх на сайті у вигляді 
фотоальбому з розбивкою по областям

липень-грудень відповідальна 
особа

9. Організувати розміщення юбілейної інформації з 
використанням юбілейної символіки у ЗМІ

червень-грудень штаб-квартира  
ЛРУ

10. Виготовити та розіслати юбілейні листівки, 
відповідно до списків наданих ВП

листопад - 
виготовити   
грудень - 
розіслати

керівники ВП, 
штаб-квартира  
ЛРУ, комітет по 

роботі з 
ветеранами та 

інвалідами
11. Виготовити та розіслати юбілейні листівки, значки, 

дипломи відповідно до списків 
листопад - 
виготовити   
грудень - 
розіслати

комітет по 
роботі з 

молоддю

Розміщення інформаційних 
матеріалів на дружніх сайтах, в 
пресі, радіо
Поздоровнення радіоаматорів, 
учасників та інвалідів бойових 
дій, ВВВ, АТО та інших 

Створення електронної книги 
памяті радіоаматорів

Найбільші досягнення 
радіоаматорів України за 25 
років

Поздровлення дитячих 
колективних р/ станцій з 25 
річчям ЛРУ

Фотоекспозиція                                          
"25 років разом з ЛРУ"



12. Розробити положення про проведення 
радіоаматорського марафону з метою 
популяризаціх радіоаматорства та можливості 
виконання юбілейного диплому. 

квітень - 
положення                                
липень - грудень - 
проведення

керівники ВП 
штаб-квартира  

ЛРУ

13. Організувати по графіку роботу під юбілейним 
позивним  штаб-квартири, надрукувати ювілейні 
карточки, визначитися з QSL- менеджером 
програми

липень-грудень штаб-квартира  
ЛРУ

14. Розробка стратегії участі та технічної підтримки 
тесту, формування команди учасників

квітень-травень - 
підготовка      
липень - участь

спортивний 
комітет

15. Розробити положення міні-тесту, визначитись з 
датою проведення або зробити окремий залік 
серед членів ЛРУ в UADX Contest

жовтень - 
листопад

спортивний 
комітет, КВ-УКВ 

комітети
16. Розробити програму проведення 

радіоаматорського форуму "25 років ЛРУ", 
запросити представників Мінмолодьспорту, ТСО 
України, Збройних сил України на даний форум

листопад-
грудень - 
підготовка                         
грудень - 
проведення

штаб-квартира  
ЛРУ

17. Розробити положення про спонсорську допомогу 
ЛРУ для фінансування заходів святкування 25 
річниці ГО ЛРУ

квітень-травень штаб-квартира  
ЛРУ

1. Підготовити відповідний лист в IARU з 
інформування про 25 річницю ГО ЛРУ

червень Президент ЛРУ

2.  Проінформувати дані організації та ознайомим їх з 
планом поведення засодів,щодо святкування 25 
річниці ЛРУ і попробувати отримати їх підтримку 
для цих заходів.

червень Президент ЛРУ, 
Віце-

Президенти

Постійна робота в ефірі 
EM25HQ

Затвердження положення про 
спонсорську допомогу ЛРУ

Направити лист в  IARU з 
інформування про 25 річницю 
ГО ЛРУ
Отримання поздоровлень від 
Мінмолодьспорту, ТСО України

Проведення 
радіоаматорського марафону 
"25 років разом"

Юбілейний "Міні - тест"  або 
окремий залік серед членів 
ЛРУ в UADX Contest
Проведення 
радіоаматорського форуму "25 
років ЛРУ"                                     
( конференція)

Участь команди ЛРУ у контесті 
IARU-16

Робота з міжнародними радіоаматорськими організаціями, зарубіжними радіоклубами, державними установами 



3. Визначити перелік організацій, установ. Розіслати 
їм прес-реліз ГО ЛРУ,                     положення про 
юбілейний диплом 

червень Дипломна 
комісія ЛРУ  

штаб-квартира  
ЛРУ

1. Розробити примірний план заходів на обласному 
рівні та надати його в штаб-квартиру для 
включення до загального плану заходів

квітень керівники ВП

2. Після затвердження плану заходів, на областних 
"круглих столах" проінформувати радіоаматорів 
області про  план заходів святкування 25 річчя ГО 
ЛРУ

червень керівники ВП

3. Організувати масовість участі радіоаматорів ВП в 
радіомарафоні, допомогти в отримані спеціальних 
позивних

відповідно до 
графіка днів 
активності 
області

керівники ВП

Проведення  заходів пропонується з  01.07.2016 по 31.12.2016 р
Проведення підготовчих заходів провести в період з 01.04.16 по 17.06.16р.

P.S. При поступлені нових пропозицій, даний проект заходів може бути доповнений. 

Відповідальний за підготовку проекту плану заходів 
Залізняк Олександр
UX7UU
20.03.2016р.

Інформування радіоаматорів 
області з планом заходів до 
святкування 25 річниці ЛРУ

Розсилання прес-релізу ГО 
ЛРУ, положення про 
юбілейний диплом зарубіжним 
радіоама- торським 
організаціям

Проведення тижня активності 
в рамках радіоаматорського 
марафону  "25 років разом"

Проведення радіоаматорських 
заходів

Робота у відокремлених підрозділах   


