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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всеукраїнська громадська організація “ФЕДЕРАЦІЯ ПАРАШУТНОГО
СПОРТУ УКРАЇНИ” (далі за текстом – “Федерація”) є добровільним
громадським формуванням фізкультурно-спортивного спрямування, яке на
добровільних засадах об'єднує спортсменів, тренерів, спортивних суддів,
спеціалістів та аматорів усіх установ, організацій та відомств, зацікавлених у
розвитку парашутного спорту в Україні.
Федерація є неприбутковою організацією та не здійснює діяльності,
спрямованої на отримання прибутку.
Повне власне найменування Федерації: Всеукраїнська громадська
організація “ФЕДЕРАЦІЯ ПАРАШУТНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ”;
Скорочене власне найменування Федерації: ФПСУ.
Повне найменування Федерації для міжнародного листування:
- англійською мовою: Ukrainian Parachuting Federation;
скорочене найменування Федерації для міжнародного листування:
- англійською мовою: UPF.
Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, Законом
України “Про громадські об'єднання”, Законом України “Про фізичну
культуру і спорт”, настановами Всесвітнього антидопінгового кодексу,
Антидопінговими правилами Національного антидопінгового центру, чинним
законодавством України та цим Статутом.
Федерація здійснює свою діяльність у тісному співробітництві з органами
державного управління фізичною культурою та спортом, іншими установами
й організаціями та може вступати з ними в договірні відносини для
проведення спільних заходів.
Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України, має печатку, штампи та бланки зі своїм
найменуванням, рахунки в установах банків, самостійний баланс і власну
символіку. Федерація має право від свого імені укладати цивільно-правові
договори та інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових
прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді від свого імені.
Символіка Федерації реєструється у встановленому чинним законодавством
порядку.
Федерація утворена й діє з всеукраїнським статусом. Діяльність Федерації
здійснюється на всій території України.
Місцезнаходження Федерації:
проспект Перемоги, буд. 52/2, м. Київ, 03680, Україна
2. МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку, удосконаленню,
пропаганді та популяризації парашутного спорту в Україні, підвищенню його
ролі у всебічному розвитку особи, задоволення та захист законних
соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
Завданням Федерації є:
організація та проведення серед членів Федерації спортивних змагань з
парашутного спорту, навчально-методичних заходів, інших спортивномасових заходів у порядку, встановленому чинним законодавством України;
підтримка та зміцнення зв'язків із міжнародними, національними й місцевими
федераціями, спортивними організаціями та асоціаціями як в Україні, так і за
кордоном;
сприяння правовому та соціальному захисту спортсменів, тренерів,
спортивних суддів, турбота про ветеранів спорту тощо.
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3. ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
Федерація створена та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх
членів, самоврядування, законності та гласності, вільного вибору напрямків
своєї діяльності.
Федерація відповідно до своєї мети діяльності й основних завдань виконує у
встановленому чинним законодавством порядку наступні функції:
бере участь у розробці та впровадженні програми розвитку парашутного
спорту в Україні;
бере участь у розробці положень про національні чемпіонати, першості та
кубки України з парашутного спорту, здійснює контроль за їх виконанням і
дотриманням;
подає до органів державної влади пропозиції до спортивної класифікації з
парашутного спорту, розглядає матеріали щодо присвоєння спортивних та
почесних звань своїм членам;
узагальнює та впроваджує серед членів Федерації передовий досвід
навчально-методичної та спортивної роботи парашутних клубів, гуртків і
секцій;
організовує та проводить заходи із підвищення кваліфікації інструкторів,
тренерів та спортивних суддів - членів Федерації;
організовує та проводить змагання, навчально-методичні та різні спортивні
заходи, показові виступи спортсменів - членів Федерації;
сприяє участі в організації наукових досліджень із парашутного спорту,
розробці, випробуванні та впровадженні нової спортивної техніки;
здійснює діяльність на умовах та в порядку, визначених чинним
законодавством України, створює установи й організації зі статусом
юридичної особи, а також засновує підприємства в порядку, встановленому
чинним законодавством України;
відряджає за межі України українських громадян - членів Федерації і приймає
в Україні іноземних громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Федерації;
бере участь у розробці пропозицій з удосконалення документів, що
регламентують парашутну підготовку.
ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ
Членство у Федерації є добровільним та індивідуальним.
Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни й
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
досягли 14 років, визнають Статут Федерації та сплачують членські внески.
Рішенням Ради Федерації, ухваленому на підставі подання Відокремленого
підрозділу Федерації, член Федерації може бути звільнений від сплати
членських внесків на певний термін або безстроково.
Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили значний
внесок у розвиток парашутного спорту в Україні. Обрання окремих осіб
почесними членами Федерації здійснюється Радою Федерації за поданням
Відокремленого підрозділу або з власної ініціативи.
Кожен член Федерації зберігає самостійність у межах своєї компетенції та
приймає на себе зобов'язання дотримуватись вимог Статуту Федерації та
рішень керівних органів Федерації.
Облік членів Федерації здійснюється Виконавчим комітетом Федерації.
Прийом членів Федерації здійснюється Відокремленими підрозділами, або
безпосередньо Радою Федерації, на підставі особистої письмової заяви про
вступ до Федерації.
Заява про вступ до Федерації має містити підтвердження особистого
зобов’язання виконувати вимоги Статуту і надання згоди на використання та
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обробку персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством
України.
Виключення з числа членів Федерації відповідно до п. 5.1.4. цього Статуту
відбувається за рішенням Ради Федерації або Конференції з дня прийняття
такого рішення, або з дня подачі особистої письмової заяви особи про вихід з
Федерації.
Розміри вступних та щорічних членських внесків у період між
Конференціями Федерації визначаються Радою Федерації.
Члени Федерації мають право:
обирати та бути обраними делегатами для участі в Конференції Федерації;
обирати та бути обраними до складу органів Федерації;
брати участь у всіх заходах, які проводить Федерація;
користуватися майном, технікою, символікою Федерації;
подавати на погодження до Ради Федерації матеріали щодо сприяння
присвоєнню членам Федерації спортивних і почесних звань, суддівських
категорій тощо;
звертатись до Ради Федерації з проханням про надання допомоги, стипендій
або заохочувальних премій окремим спортсменам, тренерам, суддям та іншим
активістам - членам Федерації;
подавати на розгляд Ради Федерації пропозиції щодо вдосконалення Статуту
та внутрішніх документів Федерації;
брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Федерації, вносити
пропозиції щодо поліпшення роботи Федерації;
припинити своє членство у Федерації (вийти з Федерації) з дня подачі
письмової заяви до Відокремленого підрозділу/Ради Федерації. При
припиненні членства у Федерації (виході з Федерації) особа не має права
вимагати передачі їй грошових коштів або майна Федерації, відшкодування
сплачених членських або будь-яких інших внесків чи витрат, які вона понесла
під час перебування в складі членів Федерації. Припинення членства не є
підставою для припинення або невиконання особою будь-яких зобов’язань
вiдповiдно до цивільно-правових чи інших договорів з Федерацією.
Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дії або бездiяльнiсть члена
Федерації, керівних органів Федерації шляхом подання письмової скарги
протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатись про
такі рішення, дії або бездіяльність, а саме:
рішення, дії чи бездiяльнiсть члена Федерації можуть бути оскаржені до
Президента Федерації;
рішення, дії чи бездiяльнiсть Президента Федерації можуть бути оскаржені до
Ради Федерації або Ревiзiйної комісії Федерації;
рішення, дії чи бездiяльнiсть Ради Федерації можуть бути оскаржені до
Ревiзiйної комісії Федерації.
Скарга подається письмово в довільній формі та розглядається протягом
тридцяти днів з дня її надходження.
Орган, який розглядає скаргу, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня надходження відповідної скарги витребувати вiд керівного органу (члена
ФПСУ), щодо рішень, дій чи бездіяльності якого надійшла скарга, відповідні
письмові пояснення.
За результатами розгляду скарги приймається відповідне рішення, про яке
повідомляється скаржник у строк не пізніше ніж тридцять днів з дня
надходження його скарги.
Рішення щодо скарги, яка стосується членів Ради Федерації, приймається
більшістю голосів Ради Федерації без урахування голосу особи, дії,
бездіяльність або рішення якої оскаржуються.
В разі відхилення скарги Президентом Федерації, Радою Федерації,
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Ревізійною комісією Федерації, повторна скарга подається до Конференції,
яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні
із обов’язковим викликом скаржника, а також особи, дії, бездіяльність або
рішення якої оскаржуються.
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Федерації,
пов’язаних із набуттям і припиненням членства, правами та обов’язками
членів, а також захистом членів Федерації від дискримінації, розглядаються
черговою Конференцією Федерації.
Члени Федерації зобов'язані:
визнавати та дотримуватись вимог Статуту, внутрішніх документів, рішень
керівних органів Федерації тощо;
своєчасно сплачувати членські внески;
берегти майно Федерації, передане їм у користування або володіння;
залучати громадян до парашутних клубів, гуртків і секцій;
відстоювати інтереси Федерації в державних органах, установах,
підприємствах, організаціях усіх форм власності, перед громадянами тощо;
відстоювати честь і гідність члена Федерації.
Несвоєчасна сплата членом Федерації щорічного членського внеску тягне за
собою призупинення членства у Федерації. Порядок відновлення членства у
Федерації визначається Радою Федерації.
Члени Федерації не відповідають за зобов'язаннями Федерації. Федерація не
відповідає за зобов’язаннями членів Федерації.
5. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ
За порушення (невиконання) вимог Статуту, внутрішніх документів, рішень
органів Федерації, заподіяння Федерації будь-якої шкоди або поширення
інформації або відомостей, що не відповідають дійсності та цим
компрометують Федерацію, до члена Федерації можуть бути застосовані такі
дисциплінарні стягнення:
зауваження;
попередження;
дискваліфікація;
виключення з членів Федерації.
Рішення щодо застосування до члена Федерації дисциплінарного стягнення та
про вид дисциплінарного стягнення, яке має бути застосоване, приймається
Радою Федерації.
Дискваліфікація члена Федерації за порушення ним настанов Всесвітнього
антидопінгового кодексу та/або Антидопінгових правил Національного
антидопінгового центру, термін якої визначає Рада Федерації, передбачає
позбавлення цієї особи прав члена Федерації на такий самий термін.
6. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ
Основою структури Федерації є Відокремлені підрозділи Федерації.
Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами, крім випадків,
передбачених чинним законодавством.
Рішення про заснування Відокремленого підрозділу приймається Радою
Федерації згідно зі Статутом.
Відокремлені підрозділи Федерації утворюються за територіальним
принципом при наявності мiнiмум двух заяв вiд майбутніх членів
Відокремленого пiдроздiлу.
Відокремлені підрозділи Федерації можуть мати своє Положення. Положення
про Відокремлений підрозділ приймається його керівним органом,
затверджується Радою Федерації і не може суперечити законам та Статуту
Федерації.
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6.9.1.
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6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Вiдокремленi пiдроздiли Федерації без статусу юридичної особи
легалізуються шляхом повідомлення про заснування.
Вiдокремленi пiдроздiли Федерації та їхні члени користуються всіма правами,
якими надiленi члени Федерації, i виконують завдання, напрями та форми
дiяльностi та обов’язки, що вимагаються цим Статутом. Керiвники
Вiдокремлених пiдроздiлiв, які затверджуються Радою Федерації, мають
право діяти вiд iменi Федерації на пiдставi довіреностей, виданих в
установленому законом порядку.
У разі порушення чи невиконання Відокремленим підрозділом вимог Статуту
(рішень керівних органів) Федерації, бездіяльності, заподіяння Федерації
будь-якої шкоди або поширення відомостей, що не відповідають дійсності та
цим компрометують Федерацію, а також за письмовою заявою 3/4 членів
Відокремленого пiдроздiлу, Рада Федерація може прийняти рішення про
припинення діяльності такого Відокремленого підрозділу.
Повідомлення про закриття Відокремленого пiдроздiлу Федерації подає до
уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації
за формою, затвердженою Мiнiстерством юстиції України.
Федерація має наступні органи:
Конференція Федерації;
Рада Федерації;
Ревізійна комісія Федерації;
Виконавчий комітет Федерації;
комітети та комісії, які можуть створюватись Радою Федерації.
7. КОНФЕРЕНЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ
Конференція є вищим органом Федерації. Конференція Федерації може бути
черговою або позачерговою.
Чергова Конференція проводиться не рідше одного разу у чотири роки та
скликається Радою Федерації.
Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Ради Федерації,
на вимогу Відокремлених підрозділів, що об’єднують не менше 10 (десяти)
відсотків членів Федерації, на вимогу не менше 10 (десяти) відсотків членів
Федерації.
Вимога Відокремлених підрозділів або членів Федерації про скликання
позачергової Конференції розглядається Радою Федерації в строк не пізніше
20 днів з моменту її надходження, про прийняте рішення зацікавлені особи
сповіщаються засобами електронного листування.
Якщо вимога Відокремлених підрозділів або членів Федерації про скликання
позачергової Конференції відповідає умовам, передбаченим п. 7.3 цього
Статуту, Рада Федерації не пізніше 20 днів з моменту надходження вимоги
зобов’язана прийняти рішення про проведення позачергової Конференції в
строк не пізніше трьох місяців з дня надходження вимоги до Ради Федерації.
У випадку, якщо Рада Федерації порушує строки, встановлені п. 7.5 цього
Статуту, проведення позачергової Конференції покладається на членів
Федерації, які виступили ініціаторами проведення позачергової Конференції;
у цьому випадку Конференція проводиться за правилами, відповідно до яких
проводилася попередня (чергова/позачергова) Конференція.
У роботі Конференції беруть участь делегати від членів Федерації, порядок
обрання й загальна кількість яких визначається Радою Федерації.
Конференція вважається повноважною, якщо для участі в засіданні
Конференції зареєструвалося більше половини загальної кількості делегатів,
встановленої рішенням Ради Федерації.
Конференція Федерації обирає голову/співголів Конференції, який/які
головує/головують на Конференції, та секретаря Конференції.
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Конференція має право прийняти рішення з будь-якого питання діяльності
Федерації. До виключної компетенції Конференції Федерації відноситься
прийняття рішень із наступних питань:
затвердження Статуту Федерації, внесення до нього змін та/або доповнень;
обрання та відкликання Президента Федерації;
обрання Віце-президента Федерації за поданням Президента Федерації та
відкликання Віце-президента Федерації;
обрання та відкликання членів Ради Федерації;
обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Федерації;
визначення та затвердження напрямків роботи Федерації й розвитку
парашутного спорту;
розгляд і затвердження звітів Ради, Президента, Ревізійної комісії,
Виконавчого комітету та комітетів Федерації;
реалізація права власності на майно та кошти Федерації;
прийняття рішення про припинення діяльності (реорганізацію та/або
ліквідацію) Федерації.
При голосуванні кожний делегат має один голос. Рішення Конференції
приймаються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю
голосів від числа зареєстрованих на Конференції делегатів, крім питань,
визначених п.п. 7.9.1., 7.9.2., 7.9.9. цього Статуту.
Рішення Конференції з питання, визначеного п.п. 7.9.1., 7.9.9. цього Статуту,
приймається більшістю в 3/4 (три чверті) голосів від числа зареєстрованих на
Конференції делегатів.
Рішення Конференції з питання, визначеного п. 7.9.2 цього Статуту,
приймається тільки таємним голосуванням простою більшістю голосів від
числа зареєстрованих на Конференції делегатів.
Рішення Конференції Федерації оформлюються протоколами. Протокол
Конференції підписується головою Конференції та секретарем Конференції.
Рішення Конференції Федерації є обов’язковими для виконання керівними
органами, службовими особами та всіма членами Федерації.
8. РАДА ФЕДЕРАЦІЇ
Рада Федерації є керівним органом Федерації, що здійснює загальне
керівництво Федерацією в період між Конференціями, а також контролює й
регулює діяльність Виконавчого комітету та комітетів і комісій Федерації.
У своїй діяльності Рада Федерації керується чинним законодавством України,
цим Статутом і рішеннями Конференцій Федерації.
Рада Федерації обирається Конференцією Федерації в кількості не менше, ніж
5 (п'ять) осіб та підзвітна Конференції Федерації. До складу Ради Федерації
входять:
 Президент Федерації;
 Віце-президент Федерації;
 члени Ради Федерації.
Президент Федерації, Віце-президент Федерації та члени Ради Федерації
обираються на 4 (чотири) роки та здійснюють свої повноваження до обрання
нового складу Ради Федерації.
Член Ради Федерації не може бути одночасно членом Ревізійної комісії
Федерації.
Член Ради Федерації може очолювати комітет або комісію Федерації.
До компетенції Ради Федерації відноситься ухвалення рішень з наступних
питань:
затвердження щорічного плану спортивних та інших заходів серед членів
Федерації;
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затвердження порядку проведення змагань серед членів Федерації;
визначення порядку обрання делегатів та норми представництва від членів
Федерації для участі в Конференції Федерації;
8.6.4.
делегування представників Федерації для участі в Конференції Федерації
авіаційного спорту України;
8.6.5.
висунення пропозицій щодо кандидатур делегатів від України для включення
до складу Міжнародної парашутної комісії FAI;
8.6.6.
визначення основних напрямів поточної діяльності Федерації, затвердження
планів поточної діяльності Федерації та звітів про їх виконання;
8.6.7.
визначення розмірів вступних і щорічних членських внесків;
8.6.8.
прийняття рішення щодо утворення Відокремленого підрозділу, затвердження
його керівника;
8.6.9.
затвердження положень Відокремлених підрозділів та припинення їх
діяльності;
8.6.10. координації роботи та контролю за роботою Відокремлених підрозділів
Федерації;
8.6.11. заохочення членів Федерації;
8.6.12. розгляду матеріалів про присвоєння спортивних і почесних звань членам
Федерації;
8.6.13. звернення до органів державної влади з клопотанням про нагородження та
призначення пенсій спортсменам і тренерам - членам Федерації;
8.6.14. накладення дисциплінарних стягнень на членів Федерації;
8.6.15. затвердження положення про Виконавчий комітет, комітети, комісії та інші
структурні підрозділи Федерації;
8.6.15.1. призначення та звільнення Голови Виконкому;
8.6.16. затвердження штатного розпису Виконавчого комітету Федерації,
призначення та відкликання заступника Голови й членів Виконавчого
комітету за поданням Голови Виконавчого комітету Федерації;
8.6.17. створення комітетів і комісій Федерації, визначення їх кількісного складу,
обрання та відкликання голів комітетів і комісій, заступників голів та членів
комітетів і комісій;
8.6.18. господарського управління коштами та майном Федерації в межах,
затверджених Конференцією;
8.6.19. притягнення до майнової відповідальності службових осіб Федерації
відповідно до чинного законодавства;
8.6.20. затвердження правил, положень, регламентів та інших внутрішніх документів
Федерації;
8.6.21. затвердження щорічного кошторису, штатного розпису й умов оплати праці
службових осіб і працівників Федерації, членів Ревізійної комісії, Ради
Федерації та членів створених нею комітетів і комісій, а також показників,
розмірів і термінів їх преміювання;
8.6.22. укладення Федерацією договорів, пов'язаних з діяльністю Федерації, у межах,
затверджених Конференцією Федерації;
8.6.23. придбання або відчуження майна або майнових прав, передачі їх у заставу в
межах, затверджених Конференцією Федерації;
8.6.24. розпорядження землею, наданою Федерації в користування або власність, у
межах, затверджених Конференцією Федерації;
8.6.25. створення (заснування), ліквідацію та/або реорганізацію підприємств,
створених за участю Федерації, вирішення питань про склад, розмір та
порядок внесення Федерацією внесків до статутних фондів таких
підприємств, прийняття рішень про розпорядження частками Федерації в
статутних фондах цих підприємств;
8.6.26. аналізу роботи Виконавчого комітету Федерації, розгляд і затвердження звітів
Виконавчого комітету Федерації;
8.6.2.
8.6.3.
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8.17.3.
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аналізу роботи комітетів і комісій Федерації, розгляд і затвердження звітів
комітетів і комісій Федерації;
затвердження посадових інструкцій службових осіб Федерації та працівників
Виконавчого комітету Федерації;
подання Конференції Федерації пропозицій з питань діяльності Федерації;
розгляду й перевірки заяв про порушення прав членів Федерації та доповідь
Конференції Федерації про результати перевірки;
створення спеціального фонду допомоги спортсменам і ветеранам
парашутного спорту, інших фондів, визначення порядку їх формування, а
також порядку та напрямків використання їх коштів;
прийняття рішення щодо надання допомоги членам Федерації, у тому числі
фінансової поворотної/безповоротної, у нагальних та критичних випадках;
з інших питань, не віднесених до виключної компетенції Конференції
Федерації.
Рада Федерації звітує про свою роботу Конференції Федерації.
Засідання Ради Федерації скликаються Президентом по мірі необхідності, але
не рідше, ніж раз на 3 (три) місяці. Засідання Ради Федерації визнаються
повноважними, якщо на них присутні не менше половини обраних членів
Ради Федерації.
Президент зобов’язаний скликати позачергове засідання Ради Федерації на
вимогу не менше третини обраних членів Ради Федерації або Голови
ревізійної комісії.
Роботою Ради Федерації керує Президент Федерації, який головує на
засіданнях Ради Федерації.
У разі нагальної необхідності, що визначає Президент Федерації, рішення
Ради Федерації може прийматись шляхом опитування всіх членів Ради
засобами електронного/інтернет зв’язку, результат опитування фіксується в
окремому протоколі, котрий засвідчується всіма опитаними членами Ради не
пізніше наступного засідання Ради Федерації.
Проект порядку денного засідання Ради Федерації визначає Президент
Федерації. Кожен член Ради Федерації має право вносити свої пропозиції
щодо порядку денного.
Рішення Ради Федерації вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало
не менше половини обраних членів Ради Федерації. Кожний член Ради
Федерації при голосуванні володіє одним голосом. При парній кількості
обраних членів Ради Федерації за умови рівної кількості голосів “ЗА” і
“ПРОТИ” ухвалюється рішення, за яке проголосував Президент Федерації.
Рішення Ради Федерації оформлюються Протоколами засідань Ради
Федерації.
Протокол засідання Ради Федерації підписується головуючим на засіданні
(Президентом або Віце-президентом Федерації) та двома членам Ради, які
були присутні на засіданні.
Повноваження Президента, Віце-президента, Голови Виконавчого Комітету
та членів Ради Федерації можуть бути припинені достроково за рішенням
Конференції Федерації або в разі подання у відставку.
Відставка Президента, Віце-президента Федерації тягне за собою припинення
їх повноважень як членів Ради Федерації.
Президент Федерації має наступні повноваження:
головує на засіданнях Ради Федерації;
визначає проект порядку денного засідань Ради Федерації;
виносить на розгляд Конференції та/або Ради Федерації будь-які питання,
пов'язані з роботою Федерації;
діє без довіреності від імені Федерації та представляє інтереси Федерації в
судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм
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власності;
підписує від імені Федерації всі види документів, договорів тощо;
ініціює, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських
перевірок діяльності Федерації, її органів та структурних підрозділів;
8.17.7. організовує та контролює поточну роботу Федерації, дотримання вимог
Статуту Федерації, рішень Конференції Федерації та інших внутрішніх
документів Федерації;
8.17.8. отримує від членів Федерації, її органів, структурних підрозділів, службових
осіб, працівників Федерації, інших осіб та державних органів будь-яку
інформацію про діяльність Федерації;
8.17.9. знайомиться з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою фінансовою
документацією Федерації;
8.17.10. заслуховує звіти членів Ради, службових осіб і працівників Федерації з будьяких питань роботи Федерації;
8.17.11. підписує протоколи засідань Ради Федерації.
8.17.12. вносить на розгляд Конференції Федерації подання про обрання Віцепрезидента Федерації.
8.18.
Президент Федерації звітує про свою роботу Конференції Федерації.
8.19.
У разі відсутності Президента Федерації його повноваження за
оприлюдненим дорученням Президента Федерації виконує Віце-президент
Федерації. Повноваження, що передбачені п.п. 8.17.4, 8.17.5 цього Статуту,
Віце-президент Федерації виконує на підставі довіреності, виданої
Президентом Федерації.
8.20.
Віце-президент Федерації:
8.20.1. готує матеріали для розгляду на Конференції та засіданні Ради Федерації;
8.20.2. здійснює реєстрацію делегатів, які прибули для участі в роботі Конференції
Федерації;
8.20.3. організовує ведення протоколів Ради Федерації, готує проекти рішень
(протоколів, наказів, розпоряджень тощо) Ради та Президента Федерації;
8.20.4. готує для розгляду Радою, Конференцією Федерації проект звіту про
результати роботи Федерації.
8.17.5.
8.17.6.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.

9. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ФЕДЕРАЦІЇ
Виконавчий комітет Федерації є виконавчим органом Федерації, який
здійснює керівництво поточною роботою (діяльністю) Федерації й
організовує виконання рішень Конференції та Ради Федерації. У своїй роботі
Виконавчий комітет Федерації керується чинним законодавством України,
цим Статутом, Положенням про Виконавчий комітет Федерації, рішеннями
Конференції Федерації.
Штатний розпис Виконавчого комітету Федерації затверджується Радою
Федерації за поданням Голови Виконавчого комітету Федерації.
До компетенції Виконавчого комітету відносяться питання діяльності
Федерації, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів Федерації.
Виконавчий комітет Федерації підзвітний у своїй роботі Конференції,
Президенту та Раді Федерації.
Голова Виконавчого комітету, заступник Голови Виконавчого комітету,
Члени Виконавчого комітету є службовими особами Федерації та повинні
перебувати в трудових відносинах із Федерацією.
До компетенції Виконавчого комітету належать:
підготовка пропозицій щодо планів його роботи, забезпечення виконання
планів роботи Федерації в цілому;
розробка та впровадження заходів, що забезпечують виконання рішень,
Конференції та Ради Федерації;
розробка та подання на затвердження Раді Федерації щорічного кошторису,
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9.6.4.
9.6.5.
9.6.6.
9.6.7.

9.7.
9.7.1.
9.7.2.
9.7.3.

9.7.4.
9.7.5.
9.7.6.
9.7.7.
9.7.8.
9.7.9.
9.7.10.
9.7.11.
9.7.12.
9.8.

10.1.

10.2.

10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.

штатного розпису й умов оплати праці службових осіб і працівників
Федерації, членів Ревізійної комісії, Ради Федерації та членів створених нею
комітетів і комісій, а також показників, розмірів і термінів їх преміювання;
підготовка та подання на затвердження Раді Федерації проектів установчих
документів підприємств, що створюються за участю Федерації;
залучення експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності
Федерації;
здійснення підготовчої й організаційної роботи з проведення спортивних
змагань, семінарів тощо;
вирішення інших питань у межах своєї компетенції, що випливають із цього
Статуту та не суперечать чинному законодавству, рішенням Конференції та
Ради Федерації.
Роботою Виконавчого комітету керує Голова Виконавчого комітету, який:
діє від імені Федерації в межах та на підставі довіреності, виданої
Президентом Федерації;
розпоряджається в межах, встановлених Радою Федерації, майном та
коштами Федерації;
засвідчує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового,
розрахункового та кредитного характеру, звіти та баланси, відкриває рахунки
в банках та має право розпорядчого підпису за цими рахунками;
підписує за дорученням Президента договори, стороною в яких є Федерація;
видає від імені Федерації довіреності;
організовує облік і звітність у Федерації;
здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Виконавчого
комітету та службових осіб Федерації;
видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками та
службовими особами Виконавчого комітету Федерації;
виносить на розгляд Конференції, Президента та Ради Федерації питання,
пов'язані з діяльністю Федерації.
звітує перед Конференцією, Президентом та Радою Федерації про результати
роботи Виконавчого комітету Федерації;
організовує та веде діловодство й документообіг у Федерації;
організовує та веде облік викликів і запрошень на заходи, які проводяться
Федерацією.
У разі відсутності Голови Виконавчого комітету його повноваження за
оприлюдненим дорученням Голови виконує заступник Голови Виконавчого
комітету.
10. МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ
Федерація може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення її
статутної діяльності. Майно Федерації складається з основних фондів,
обігових (у тому числі грошових) коштів і нематеріальних активів, а також
інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі
Федерації.
Федерація є власником майна та/або грошових коштів, переданих їй у
власність членами Федерації; набутих у вигляді вступних і членських внесків;
пожертвувань громадян, підприємств і організацій; доходів, отриманих від
підприємств, створених за участю Федерації. Ризик випадкової загибелі або
пошкодження майна, що є власністю Федерації, несе Федерація.
Джерелами формування майна Федерації є:
грошові та майнові (вступні/членські) внески членів Федерації;
доходи, отримані від підприємств, створених за участю Федерації;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і
громадян.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.

Федерація здійснює володіння, користування, розпорядження майном та
коштами, що знаходиться в її власності. Доходи (прибутки) Федерації
використовуються виключно для фінансування видатків на утримання
Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених
її Статутом, призначення майна та норм чинного законодавства. Федерація
має право здійснювати щодо свого майна та коштів будь-які дії та укладати
угоди, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
Члени Федерації не володіють відокремленими правами на майно Федерації.
Членам та працівникам Федерації забороняється розподіляти будь-які
отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників),
членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними
осіб.
Федерація має право приймати на баланс, продавати, набувати, передавати
безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, здавати в найом юридичним і
фізичним особам рухоме й нерухоме майно, що належить Федерації,
використовувати та відчужувати його іншим способом, а також вчиняти інші
дії, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.
Федерація відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке
може бути накладено стягнення відповідно до чинного законодавства.
Федерація не відповідає за зобов'язаннями членів Федерації. Звернення
стягнення на майно Федерації за зобов'язаннями її членів не допускається.
Федерація не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за
зобов'язаннями Федерації.
11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
Перевірка фінансово-господарської діяльності Федерації, структурних
підрозділів і підприємств, створених за участю Федерації, здійснення
контролю за виконанням договорів та угод, укладених Федерацією,
проводяться Ревізійною комісією, яка обирається Конференцією Федерації із
числа членів Федерації в кількості не менше 3 (трьох) осіб. Роботою
Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації здійснюються
Ревізійною комісією у відповідності з чинним законодавством України й цим
Статутом не рідше одного разу на рік.
Перевірка фінансово-господарської діяльності Федерації обов’язково
проводиться по завершенні кожного календарного року в строк, не пізніше
1 (першого) березня наступного року.
Позачергові перевірки здійснюються Ревізійною комісією за дорученням
Конференції Федерації, за власною ініціативою, на вимогу Ради Федерації, на
вимогу Президента Федерації.
Результати кожної перевірки обнародуються Радою Федерації в строк не
пізніше 1 (одного) місяця з дня підписання акта перевірки членами Ревізійної
комісії.
Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути надані всі матеріали,
бухгалтерські й інші документи Федерації, а також, у разі необхідності,
особисті письмові пояснення службових осіб Федерації.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок
Конференції Федерації, а в період між Конференціями - Раді Федерації.
Ревізійна комісія звітує перед Конференцією Федерації.
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Ради, Виконавчого
комітету, та/або комітетів і комісій Федерації.
Ревізійна комісія за погодженням із Радою Федерації може залучати до
роботи незалежних експертів або аудиторські організації.
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11.10.

12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
Зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням
Конференції Федерації.
Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту Федерації вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 (три чверті) від числа
зареєстрованих делегатів.
Зміни та/або доповнення до Статуту Федерації підлягають реєстрації у
порядку, встановленому чинним законодавством.

12.1.
12.2.

12.3.

13.1.
13.2.

13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.3.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

Голова та члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях
Ради Федерації з правом дорадчого голосу.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації,
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.
Реорганізація Федерації відбувається за рішенням Конференції Федерації або
у випадках, передбачених чинним законодавством. При реорганізації
Федерації вся сукупність прав та обов'язків Федерації переходить до її
правонаступників, які не будуть здійснювати діяльність, спрямовану на
отримання прибутку.
Федерація припиняє діяльність:
за рішенням Конференції Федерації;
на підставі рішення суду;
з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
Ліквідація Федерації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною
Конференцією Федерації, а у випадках банкрутства та/або припинення
діяльності Федерації за рішенням суду - ліквідаційною комісією,
призначеною судом.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження
по управлінню справами Федерації. Ліквідаційна комісія публікує
інформацію про ліквідацію Федерації в одному з органів преси із зазначенням
строку подачі кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Федерації,
виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо
сплати боргів Федерації, складає ліквідаційний баланс і подає його Раді
Федерації.
При припиненні Федерації у результаті її ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення її активи повинні бути передані одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до
доходу бюджету. Кошти та майно, що належать Федерації, після розрахунків
по оплаті з її працівниками, виконання зобов'язань перед бюджетом і
кредиторами, не можуть перерозподілятись між її членами.
Майно, яке передане Федерації в користування, повертається власникові
цього майна без винагороди.
Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, спричинені
нею Федерації, її членам, а також третім особам у відповідності з чинним
законодавством.
Голова Конференції

О.В. Шаповалов

Секретар Конференції

І.А. Тьорло
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