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CmopiHKa No 2

1. зАгАльнI положЕння

1.1. Громалська органiзацiя (ФЕДЕРАЦIЯ ШВИДКИХ ВИДIВ СПОРТУ УКРАiНИ)
(далi - Фелерачiя) с лобровiльним громадським об'сднанням фiзкультурно-спортивноТ
спрямованостi, яке об'сднус на ocHoBi спiльностi iHTepeciB фiзичних осiб, якi прагнуть сприяти

розвитку, популяризацiТ i пiднесенню олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту в тому числi,

але не виключно: настiльноГо TeHicy. волейболУ, футболУ. пляжноГо волейболу, пляжного

футболу, футза,rу, баскетболу, MiHi - футболу, мiкрофутзаJIу. створена для реалiзаuii мети та

завдань. передбачених даним Статутом, Законами УкраТни кПро громадськi об'сднання>, <Про

фiзичну культуру i спорт>. а також для здiйснення захисту прав i свобод людини та громадянина,

задоволення суспiльних, зокрема. економiчних, соцiальних, культурних. ocвiTнix та iнших
iHTepeciB своТх членiв таlабо iнших осiб на територiТ УкраТни.

1.2. НайменуванняФелерашiТ:
повне - Громадська органiзацiя <ФЕДЕРАЦIЯ ШВИДКИХ ВИДlВ СПОРТУ УКРАIНИ>;
скорочене - ГО (ФШВСУ).
1.3. Назва ФедерацiТ iноземною мовою:
повна назва iноземною мовою - KUKRAINIAN QUICK SPORTS FEDERATION>;
скорочена назва iноземною мовою - (UQSF).
1.4. Мiсцезнаходження ФедерацiТ: 042l1. MicTo Киiв, Оболонський район, вул. ИорлансЬка,

бул.6а.
1.5. Федераuiя у своТй дiяльностi керу€ться Конституuiею Украiни, I{ивiльним кодексом
УкраТни. Податковим кодексом УкраТни. Законом УкраТни кПро громадськi об'СДнаННЯ>,

Законом УкраТни кПро фiзичну культуру i спорт>, Законом Украiни кПро лержавну ре€страrriю
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань>, iншими актами

законодавства УкраТни. цим Статутом та рiшеннями керiвних органiв ФедерацiТ, прийнятих в

межах iх статутних повноважень.
1.6. Федерацiя с непiдприсмницьким товариством. основною метою якого не € одержання

прибутку. ФелерачiЯ вiльна у виборi напрямкiв cBoci дiяльностi та дiс на засадах добровiльностi,
самоврядностi, вiльногО виборУ територiТ дiяльностi. piBHocTi перед законом, вiдсутностi
майнового iHTepecy ii членiв (учасникiв), прозоростi. вiлкритостi та публiчностi, рiвноправностi
своТх членiв" самоврядностi, виборностi та пiдзвiтностi керiвних органiв.

2. юридичниЙ стАтус ФЕдЕрАцIi

2.1. liяльнiсть ФедерацiТ мас суспiльний характер, що проявлясться у fi взасмодiТ з органами

державнот влади. органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установамиi
органiзацiями рiзних фор* власностi, встановленнi партнерських вiдносин з iншими
громадськими органiзацiями. рухами. фондами. заре€строваними в YKpaTHi чи за if межами,

громадянами УкраТни, iноземцями та"/або особами без громадянства.
2.2. Федерацiя набувас статусу юридичноТ особи з моменту if державноI ресстрацii згiдно з

чинним законодавством, ма€ свою печатку, штампи i бланки зi своТм найменуванням та рахунКИ
у банкiвських установах. Федерацiя може мати власну символiку (емблемУ, iНший

розпiзнава,rьний знак, прапор)" яка пiдлягае ре€страчii у встановленому законодавством поряДкУ.

2.З, З моменту державноi ресстрачii Фелерацiя ма€ виключне право на використання сВоГО

найменування. в тому числi назви, викладеноТ iноземною мовою чи мовою нацiональноi
меншини.
2.4. Федерацiя свою дiяльнiсть поширюе на територiю всiеi Украiни.
2.5, ФелерачiЯ с громадсЬкою органiзацiсЮ вiдповiдно до Закону Украiни <Про громадськi
об'сднання>.
2.6. Щля досягнення свосi мети та виконання статутних завдань Федерацiя у вСтановленОМУ

чинним законодавством порядку ма€ право:
2.6.1. вiльно поширювати iнформацiю про свою дiяльнiсть, пропагувати свою мету (цiлi);



Сmорiнка Ne 3

2.6.2. звертатися до органiв державноТ влади, органiв влади Автономноi Республiки Крим,
органiв мiсцевого самоврядування, iх посадових i службових осiб з пропозицiями

(зауваженнями), заявами (клопотаннями). скаргами:
2.6,З. одержувати у порядку. визначеному законом. публiчну iнформачiю, що знаходиться у
володiннi суб'сктiв владних повноважень. iнших розпорядникiв публiчноi iнформацii;
2.6.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi проектiв
нормативно-правових aKTiB. що видаються органами державноI влади, органами влади

Двтономноi Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i стосуються сфери

дiяльностi громадського об'сднання та важливих питань державного i суспiльного ЖиТТя;

2.6,5. брати участь в органiзацii i фiнансуваннi. а також самостiйно проводити мирнi зiбрання,

MacoBi заходи (мiтинги, конференчiТ, семiнари, змагання. демонстрацii. виставки, круглi стоЛи.

консультачiТ, форуми, творчi заходи, турнiри, конкурси та iншi заходи, пов'язанi iз статУтною

дiяльнiстю ФелерачiТ), органiзовувати та проводити фiзкультурно-оздоровчi та спортивнi заходи,
сприяти проведенню благодiйних заходiв залученням представникiв громадськостi, органiв

державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування, експертiв iз рiзних галузей суспiльного
життя у тому числi мiжнародних;
2.6.6. бути учасником цивiльно-правових вiдносин, набувати майновi i немайновi права
вiдповiдно до законодавства;
2,6.7. представляти i захиrцати своi законнi iнтереси та законнi iнтереси своТх членiв чи iнших
осiб у буль-яких органах державноТ влади, в тому числi судах, правоохоронних органах, у органах
мiсцевого самоврядування, на пiдприемствах, в установах та органiзацiях ycix форм власностi та
пiдпорядкування;
2.6.8. виступати заявником, позивачем, вiдповiдачем або третьою особою у сулi, стороною у
третейському судi;
2.6.9. отримувати фiнансування за рахунок вступних, членських, цiльових та iнших BHecKiB,

безповоротноi фiнансовоТдопомоги, грантiв, лобровiльних пожертвувань громадян, пiдприсмств,

установ та органiзацiй. та за рахунок коштiв. набутих у результатi неприбутковоi господарськоТ

дiяльностi ФедерацiТ таlабо створених нею юридичних осiб, а також пасивнi доходи Та

надходження вiд своеТ основноi дiяльностi та спрямовувати фiнансування на досягнення мети

дiяльностi ФелерацiТ;
2.6.10. iдейно та органiзацiйно пiдтримувати iншi громадськi об'сднання, надавати допомогу в iх
cTBopeHHi та веденнi ii дiяльностi;
2.6,|1. публiкувати HayKoBi та методичнi результати дiяльностi Фелераuii; проводити
iнформаuiйно-роз'яснювальну роботу;
2.6.|2. брати участь у здiйсненнi органами державноТ влади i органами мiсцевого самоврядування
та здiйснювати самостiйно освiтню та навчаJIьно - методичну дiяльнiсть;
2.6.|3.у порядку. встановленому законодавством, представляти УкраТну у вiдповiдних
мiжнародних об'сднаннях ;

2.6.14. здiйснювати в порядку. перелбаченому чинним законодавством, необхiдну
пiдприемницьку дiяльнiсть безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому
законом, юридичних осiб (товариств, пiдприсмств), якщо така дiяльнiсть вiдповiдас MeTi

ФелерачiТ та сприя€ if досягненню;
2.6.|5. брати участь у злiйсненнi державноТ регуляторноТ полiтики вiдповiдно до законодавства
Украiни;
2.6.16. брати участь у порядку, визначеному законодавством у роботi консультативних, дорадчих
та iнших допомiжних органiв. що утворюються органами державноi влади, органами мiсцевого
самоврядування для проведення консультацiй з громадськими об'еднаннями рекомендацiй З

питань, що стосуються сфери дiяльностi Фелераuii;
2.6.17. пiдтримувати прямi мiжнароднi контакти з громадськими об'сднаннями iнших краiн,

укладати вiдповiднi угоди. обмiнюватись iнформацiсю та спецiалiстами з органiзацiями з

зарубiжних краiн та брати участь у мiжнародних заходах з питань дiяльностi Фелерачii. що не
суперечать мiжнародним зобов'язанням Украiни;
2.6.18. засновувати з метою досягнення статутноi мети засоби масовоi iнформачiТ;
2.6.19. бути засновником дитячо-юнацьких спортивних шкiл, клубiв;
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2.6.20, створювати та ре;шiзовувати рiзноманiтнi проекти, запроваджувати програМи;

2.6.2|. на добровiльних засадах брати участь або засновувати громадськi спiлки тощо, у ТоМУ

числi мiжнароднi, укладати угоди про вза€модопомогу;
2.6.22. надавати консультативну. методичну. правову. технiчну, матерiа,чьну, благочинну
пiдтримку та консультацiйну допомогу згiдно iз законодавством;
2.6.2З.набувати та розпоряджатися майном та iншою власнiстю для досягнення мети дiяльностi
Федерачii в порядку, визначеному законодавством,
2.6.24.одержувати на умовах оренди або тимчасового безоплатного користування булiвлi,
споруди. примiщення. обладнання, транспортнi засоби та iнше майно u-Io необхiдне для
здiйснення статутних завдань ФедерацiТ;
2.6.25.вiдкривати рахунки у наuiональнiй та iноземних ваJIютах в установах банкiв;
2.6.26. засновувати нагороди (в т.ч. грошовi) з метою вiдзнаки членiв ФедерачiТ та ii партнерiв,
2.6,27. безпосередньо чи через с,гвtlренi нею юридичнi особи (товариства, пiдприсмства) бути
виконавцем державного замовлення вiдповiдно до закону;
2.6.28. здiйснювати iншi права, не забороненi законом;
2.7 . Федерацiя несе вiдповiдальнiсть за своТми зобов'язаннями н€Lцежним Тй майном. Фелераuiя
не вiдповiда€ за зобов'язаннями своТх членiв, а if члени не вiдповiдають за зобов'язаннями
ФелерачiI, за винятком випадкiв. коли вони беруть на себе TaKi зобов'язання.

З. N{ЕТА ТА НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. Основною метою с органiзачiя та об'сднання зусиль ii членiв для розвитку та
популяризацiТ пiднесенню олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту в тому числi, аJIе не

виключно: настiльного TeHicy. волейболу. футболу, пляжного волейболу, пляжного футболу,
футзалу, баскетболу, MiHi - футболу, мiкрофутз€ulу, зростання рiвня i MacoBocTi спорту,

формування здорового способу життя населення, розширення та удосконаJIення iнфраструктури,
представництво i захист законних прав. свобод та iHTepeciB iT членiв та iнших осiб, задоволення
Тх суспiльних, зокрема, економiчних. соцiальних, культурних, спортивних, пiзнавальних та
iнших потреб.
З.2. Основними напрямами дiяльностi Фелерачii с:

З.2.1. забезпечення iHTepeciB членiв ФедерачiТ у сферi спорту. сприяння захисту Тх соцiа,rьних,
економiчних, творчих, вiкових, нацiонально-культурних та iнших iHTepeciB;
З.2.2. всебiчний розвиток олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту в тому числi, але не

виключно: настiльного TeHicy, волейболу. футболу. пляжного волейболу, пляжного футболу,
футзалу, баскетболу. MiHi - футболу, мiкрофутзалу;
З.2,З. заJIучення широких верств населення до фiзкультурно-оздоровчоi та спортивноТ

дiяльностi;
З,2.4. органiзачiя i проведення r|litli\.I1,1\l]Il()-()t,(()l)()IJlltl\ la cll(ipllll.}lltl\ tlt\(}. lil-t. lr l()\l\ |lllc_Ii

змагань, TypHipiB. навчальних зборiв. iнших заходiв з ycix видiв олiмпiйських та неолiмпiйських
видiв спорту в тому числi, ilле не виключно: настi.ltьного TeHicy" волейболу, футболу, пляжного
волейболу, пляжного футболу, футзалу, баскетболу, MiHi - футболу, мiкрофутзалу, забезпечення
пiд час таких заходiв проживання. проТзлу, харчування, страхування Тх учасникiв, а таКОЖ

аксесуарами. iHBeHTapeM. лiкарськими засобами, коштами та iншими необхiдними длЯ
проведення заходiв ресурсами, здiйснення органiзацiйного, фiнансового та iншого забезпечення
пiдготовки та проведення таких заходiв;
3.2.5. сприяння пiдготовцi та забезпечення участi ciI()l)lcrlcttil,, ttlrltitlttit. lLlIIt\,;бi1llrих li()\Iitll.,t"

членiв ФедерацiТ у мiжнародних спортивних змаганнях з ycix видiв олiмпiйських та
неолiмпiйських видiв спорту, в тому числi, але не виключно: настiльного TeHicy, волейболу,

футболу, пляжного волейболу, пляжного футболу, футзалу, баскетболу, MiHi - футболу,
мiкрофутзалу, допомога членам ФелераuiТ в реалiзацiТ своТх спортивних амбiцiй i прагнень;
З.2,6. розробка, затвердження регламентiв та iнших документiв вiдносно змагань з ycix видiв
олiмпiйського та неолiмпiйського видiв спорту. в тому числi, a],le не виключно: настiльного
TeHicy, волейболу, футболу, пляжного волейболу, пляжного футболу, футза,rу, баскетболу, MiHi

- футболу, мiкрофутзалу;
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з.2.7. забезпечення реалiзацiт довгострокових програм розвитку з ycix видiв олiмпiйського та

неолiмпiйського видiв спорту. в тому числi, a,'Ie Не виключно: настiльного TeHicy, волейболу,

футболу, пляжного волейболу, пляжного футболу, футзалу, баскетболу. MiHi - футболУ,
мiкрофутзалу, зокрема, з пiдготовки спортсменiв мiжнародного рiвня, збiрних команд УкраТни;

З.2.8. впровадження сдиноТ полiтики розвитку з ycix видiв олiмпiйського та неолiмпiйського
видiв спорту, в тому числi, але не виключно: настiльного TeHicy, волейболу, футболу, пляжного

волейболу. пляжного футболу, футзалу. баскетболу, MiHi футболу, мiкрофутзалУ, Та

дотримання €диних принципiв дисциплiнарних правил Iцодо членiв Федерацii та спортсменiв;
З.2.9. визначення шляхiв розв'язання рiзноманiтних проблем з ycix видiв олiмпiйського Та

неолiмпiйського видiв спорту, в тому числi. аJIе не виключно: настiльного TeHicy, волейболу,

футболу. пляжного волейболу, пляжного футболу. футзалу, баскетболу. MiHi - фУтбОлУ,
мiкрофутзалу;
3.2.10. органiзачiйне, фiнансове та iнше забезпечення здiйснення арбiтражу змагань, безпеки та

зв'язку;
3.2.11.участь у злiйсненнi кадрового забезпечення розвитку олiмпiйських та неолiмпiЙських
видiв спорту в тому числi. аJIе не виключно: настiльного TeHicy. волейболу, футболу, пляжноГо
волейболу, пляжного футболу. футзалу, баскетболу" MiHi _ футболу, мiкрофутзалу;
З.2,12.удосконалення критерiТв формування збiрних команд;
3.2.|З.захист законних iHTepeciB своiх членiв та iнших осiб, представництво iх iHTepeciB в

органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядування, юридичних особах приватного
права, громадських об'сднаннях" громадських формуваннях, перед фiзичними особами ;

З.2.14. залучення населення до занять з ycix видiв олiмпiйського та неолiмпiйського видiв сПорТУ,

в тому числi, аJIе не виключно: настiльним TeHicoM, волейболом. футболОм, ПЛЯЖНИМ

волейболом, пляжним футболом. футзалом. баскетболом. MiHi - футболом. мiкрофутзаЛом,
сприяння реалiзачiТ прав членiв Фелерачii та Bcix зацiкавлених осiб до зайняття такими виДаМИ

спорту, в тому числi забезпечення iх участi в офiцiйних нацiона,rьних та мiжнародних захоДах;

З.2.15. надання органiзачiйноi, iнформачiйноi. методичноi, правовоТ, технiчноТ допомоги членам
ФелерачiТ та iншим особам;
З.2.16.надання методичноТ. органiзачiйноТ та матерiальноТ пiдтримки iншим громадсЬким
об'еднанням, надання допомоги у Тх cTBopeHHi,
З.2.|7.органiзачiя. проведення, сприяння участi та участь у конференцiях, круглих стоЛах,

спортивних. виставкових. iнформачiйних та iнших заходах за напрямами дiяльностi Федерацii;
3.2.18.участь у розробчi та впровадженнi сучасних стандартiв пiдготовки. сприяння,
вдосконаленню навчаJIьно-тренувального процесу;
З.2.19.участь у розробчi та втiленнi програм з ycix видiв олiмпiйського та неолiмпiйського видiв
спорту. в тому числi. але не виключно: з настiльного TeHicy, волейболу" футболу, пляжного
волейболу, пляжного футболу, футзалу. баскетболу, MiHi - футболу, мiкрофутзаJIу. в YKpaTHi;

З.2.20. надання благодiйноi доломоги;
З.2.21. пошук i просування екологiчно безпечних системних рiшень для Bcix заходiв Федераuii;
3.2.22. сприяння розвитку мiжнародного спiвробiтництва, вивчення та запровадження в YKpaTHi

iноземного та мiжнародного лосвiду у сферi олiмпiйського та неолiмпiйського видiв спорту. в

тому числi, але не виключно: з настiльного TeHicy. волейболу, футболу, пляжного волейболу,
пляжного футболу, футзалу, баскетболу, MiHi - футболу, мiкрофутзалу;
З.2.2З. надання методичноi допомоги iншим громадським органiзацiям та громадським спiлкам,
молодiжним та дитячим громадським об'сднанням, та сприяння дiяльностi клубам та дитячим
громадським об'сднаннямп що дiють в сферi олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту, в тому
числi. але не виключно: з настiльного TeHicy. волейболу. футболу. пляжного волейболу, пляжного

футболу. футзалу, баскетболу, MiHi - футболу. мiкрофутзалу;
З.2.24.участь у формуваннi та реалiзачiТ державноТ полiтики для досягнення мети дiяльностi
Фелерачii, шляхом участi у громадських радах, iнших консультативно-дорадчих органах

центраJIьних органiв виконавчоТ влади та органiв мiсцевого самоврядування, розроблення та
подання на Тх розгляд пропозицiй щодо вдосконалення законодавства;
З.2.25, сприяння та спiвучасть у реалiзаuii мiжнародних i державних, регiональних недержавних
програм. якi сприяють досягненню мети дiяльностi ФелерачiТ;



З.2.26.створення та розвиток матерiально-технiчноi бази для досяГнення
ФедерацiТ;

З.2.27.розробка та реалiзацiя проектiв i програм, спрямованих на досягненнЯ
Федерацii, в тому числi з залученням мiжнародноi технiчноТ допомоги;
з.2.28. спiвпрачя з iншими громадськими об'сднаннями, державними та недержавними органами

та органiзацiями, установами як в ykpaTHi. так i за if межами, якi сприяють досягненню мети

дiяльностi Фелерацii;
З.2.29.представництво iHTepeciB членiв ФелерачiТ в мiжнародних неурядових органiзацiях
спортивного спрямування;
з.2.30. взасмодiя з мiжнародними та iноземними громадськими (неурядовими) органiзацiями,

спiлкамИ громадсьКих органiЗацiй з близькими або спiльними цiлями та напрямами дiяльностi,
пiдтримка прямих мiжнародних KoHTaKTiB i зв'язкiв;
з,2.зl.органiзацiя виготоВленнЯ офiчiйноТ нагородноТ та пам'ятноТ атрибутики, сувенiрноi i

рекламноТ продукцii Федерацii;
З.2.З2.органiзаuiйне, фiнансове та iнше забезпечення поточноi дiяльностi ФедерацiТ у виглядi

витрат, спрямоваНих на обслуговУвання та управлiння дiяльнiстю ФедерацiТ, зокрема у виглядi
оплати праui працiвникiв (основна, додаткова зарплата. iншi заохочувальнi та компенСаЦiйнi

витрати), органiв управлiння. а також постiйних KoMiTeTiB. експертних та робочих ГрУп в РаЗi ТХ

створення;
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мети дiяльностi

мети дiяльностi

плану фiзкул ьтурно-оздоровчих

(настiльного TeHicy, волейболу,
баскетболу. MiHi - футболу.

З.2.ЗЗ.участь у формуваннi та реалiзачiТ €диного каJ,lендарного ]

та спортивних заходiв Украiни;
З.2.З4.створення вiдокремлених регiонаJIьних пiдроздiлiв:
З,2.З5. заJ,Iучення iнвестицiй для розвитку швидких видiв спорту

футболу, пляжного волейболу, пляжного футболу. футзалу,
мiкрофутзалу.) в YKpaTHi:
з.2.з6.здiйснення iнших дiй, не заборонених законодавством, направлених на досягнення
статутноТ мети Федерачii.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ I ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
ЧЛЕНIВ ФЕДЕРАЦIi

4.|, Членами ФелерачiТ можуть бути фiзичнi особи громадяни УкраТни, iноземцi та особи без

громадянства. якi перебувають в YKpaTHi на законних пiдставах, якi досягли l8-рiчного BiKy,

пiдтримують та активно сприяють досягненню мети дiяльностi ФедерацiТ, визнають Статут
ФелерачiТ та беруть зобов'язання сумлiнно дотримуватись його вимог.
4.2. Членство в ФедерачiТ с добровiльним. фiксованим i пiдтверджусться записом у peccTpi

членiв ФелерачiТ.
4.З. HixTo не може бути примушений до вступу у Федераuiю. На,цежнiсть чи не нitлежнiсть до
ФелерачiТ не може бути пiлставою для обмеження прав i свобод буль - якоТ особи або для надання
Тй органами державноi в;rади, iншими державними органами, органам самоврядування будь-яких
пiльг i переваг.
4.4. Членами (учасниками) ФелерацiТ с:

4.4.1. Постiйнi члени:
4,4.2. дсоцiйованi члени ФедерацiТ.
4.5. Засновники, що € учасниками Установчих зборiв, автоматично набувають стаТусу
Постiйних членiв ФелераuiТ пiсля ii державноТ ресстрачiТ.
4.6. Особа, яка мас HaMip вступити до ФедерацiI, може самостiйно обрати статус Постiйного
члена або Дсоцiйованого члена ФедерачiТ вiдповiдно ло критерiТв, визначених Статутом. Фiзична
особа, яка ма€ HaMip стати членом ФедерачiТ. подас письмову заяву в якiй KpiM iдентифiкачiйних

даних та обраного статусу зазнача€ зобов'язання неухильно дотримуватися Статуту ФелерачiТ,

рiшень iТ керiвних органiв. визнання Тх виключноТ компетенцii i юрисдикцii.
4.7. Рiшення про прийом особи приймаеться:
4.7 ,l. у Постiйнi члени - Конференцiсю Федерацii пiд час Тх проведення;
4.7.2. у Дсочiйованi члени - Президентом Федерацii протягом мiсяця з дня подання заяви.
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4.8. Конференчiя та Президент ФедерацiТ мають право вiдмовити у приЙняттi особи в члеНи

Федерацii. Конференч|g фgдерачiТ мас право делегувати право прийняття в члени ФедераuiТ

Правлiнню ФедерацiI. Презилент Федерацii мас право делегувати право прийняття в АсоцiЙованi
члени ФедерацiI керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв.
4.9. Дсоцiйованим членом ФедерацiТ може бути особа, яка вiдповiдас критерiям, визначеним
п.4.1 Статуту.
4.10. Постiйним членом ФедерацiТ може бути особа, яка вiдповiдас критерiям, встановленим п.

4.1 цього Статуту та:

4.10.1. перебувала не менше 12 мiсяцiв поспiль до дати подання заяви на вступ у постiйнi члени

ФедерацiТ в cTaTyci Асоцiйованого члена Фелерачii, пiд час перебування у cTaTyci Асоцiйованого
члена Фелерачii. сумлiнно виконуваJIа Bci вимоги. встановленi цим Статутом та наДала

рекомендацiю вiд одного з Постiйних членiв Федераuii; або
4.10.2.рекомендована для прийому у Постiйнi члени Фелерачii як особа, яка надала ЗнаЧну

органiзацiйну, матерiальну, iнформачiйну. технiчну або iншу пiдтримку дiяльностi ФелераuiТ

таlабо бере активну участь в адмiнiстративнiй та органiзаторськiй роботi ФелерачiТ Правлiнням
Федерацii або не менш нiж двома Постiйними членами ФедерацiТ.

4.1,1. Члени ФелерачiТ в межах свого статусу с рiвними у реа,riзацii своТх прав та обов'язкiв.
4.12. Що прав Постiйного члена ФедерацiТ належить:
4.12.1. брати участь у роботi КонференчiТ з правом голосу;
4.12.2. обирати i бути обраним до керiвних органiв ФелерачiТ та вiдокремленого пiдроздiлу,
брати участь у Bcix заходах, Lцо проводяться Фелерачiсю;
4.12.3. брати участь у роботi постiйних та тимчасових комiсiй, створених рiшенням
уповноважених органiв Федерацii;
4.|2.4. iнiцiювати проведення позачергових зборiв КонференцiТ Федерацii в поряДкУ,

встановленому цим Статутом;
4.|2.5. звертатися до органiв ФедерацiТ з запитами та пропозицiями з питань, пов'яЗаних З

дiяльнiстю Фелерачii, одержувати вiдповiдi;
4.|2.6. оскаржувати рiшення, дiТ. бездiяльнiсть керiвних органiв Федерацii, подавати Зzulви,

заперечення i скарги на прийнятi ними рiшення ло Правлiння та вимагати розгляду скарг та заrIв

на Конференцii Федераuii;
4.|2.7. одержувати iнформацiю з питань дiяльностi Фелерачii;
4.12.8. звертатися до органiв ФелерачiТ за допомогою у захистi своiх прав та законних iHTepeciB;

4.12,9. вiльно вiдстоювати i пропагувати iдеТ та пропозицii з питань, що обговорюються в

ФедерацiТ до прийняття рiшень з цих питань;
4.12.10. давати рекомендацiТ Асоцiйованим членам ФелерачiТ на вступ у Постiйнi члени
Фелерачii;
4.12.1l. використовувати iншi права члена Фелерачii, передбаченi цим Статутом;
4.|2.|2. вiльно виходити з ФелерачiТ за власною письмовою заявою.
4.1З. Асоцiйований член ФедерацiТ у порядку, встановленому цим Статутом, рiшеннями
КонференчiТ, мае право:
4.13.1. брати участь у Bcix заходах, що проводяться Фелерачiсю;
4.1З.2. брати участь у роботi постiйних та тимчасових комiсiй. створених за рiшенням
уповноважених органiв ФедерацiТ, обирати i бути обраним до керiвних органiв вiдокремленого
пiлрозлiлу Федерацii;
4.1З.З. брати участь у КонференцiТ з правом дорадчого голосу;
4.1З.4. звертатися до органiв Фелерачii з запитами та пропозицiями щодо дiяльностi ФелераuiТ,

одержувати вiдповiдi;
4.13.5. оскаржувати рiшення. дii, бездiяльнiсть керiвних органiв Федерацii, подавати
заперечення i скарги на прийнятi ними рiшення до Правлiння;
4.13.б. одержувати iнформацiю з питань дiяльностi ФедерачiТ;
4.1З.7 . звертатися до органiв ФелераuiТ за допомогою у захистi своiх прав та законних iHTepeciB;
4.13.8. вiльно вiдстоювати i пропагувати iдеТ та пропозичiТ з питань. що обговорюються в

ФелерачiТ, до прийняття рiшень з цих питань;
4.1З.9. стати Постiйним членом ФедерацiТ в порядку. встановленому цим Статутом;
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4.1З.10. використовувати iншi права члена ФелерачiТ, передбаченi цим Статутом;
4.13.1 1 . вiльно виходити з ФедерацiТ за власною письмовою заявою.

4.14. Члени Федерацii зобов'язанi:
4.14,|. дотримуватись положень Статуту ФедерачiТ;
4.14.2. виконувати рiшення керiвних органiв ФелерачiТ;
4.14.З. своечасно сплачувати вступнi та членськi внески в розмiрах та строки, що
встановлюються Правлiнням ФелерачiТ;
4.14.4.сприяти здiйсненню завдань Федерацii;
4.14.5,брати активну участь у дiяльностi керiвних органiв Федерацii таlабо вiдокремленого
пiдроздiлу, до участi у яких член ФедерацiТ призначений або обраний;
4.14.6.утримуватися вiд дiй, що можуть завдати шкоди репутачiТ, законним iHTepecaM ФелераuiТ

та iT членiв;
4.14.7. оперативно та ефективно реагувати на офiшiйнi зауваження/вимоги керiвних органiв
Федерацii;
4.14,8. дбайливо ставитись до майна ФедерачiТ, яким член ФедерацiТ користу€ться для реалiзаuiТ
своТх прав та законних iHTepeciB;
4.14.9,не розголошувати конфiденцiйну iнформаuiю про дiяльнiсть Федерацii, перелiк якоТ

встановлю€ться законодавством та рiшеннями Президента ФедерацiТ;
4.14.10. iнформувати Федерацiю про змiну iнформачiТ, наданоi при вступi до ФедераuiТ.
протягом 10 календарних днiв з моменту змiни такоТ iнформацiТ;
4,14.||. брати участь у публiчних заходах. що проводяться Федерацiею.
4.15. Членство в ФедерацiТ припиня€ться у випадках:
4.15.1.виходу iз ФедерацiТ шляхом подання письмовоТ заяви на iм'я Президента Фелерачii за

власним бажанням. вiдповiдно до цього статуту та законодавства Украiни, KpiM Президента
ФедерацiТ. членство якого припинясться з дня, наступного за днем обрання нового Президента
ФедерачiТ;
4.15.2.виключення iз ФелерачiТ за рiшенням Президента або КонференчiТ, у зв'язку iз
порушенням вимог цього Статуту, або якrцо дiяльнiсть члена суперечить MeTi та завданням
ФедерацiТ, або якщо член втратив зв'язок iз Федерацiсю без поважних причин чи за систематичну
(два i бiльше) несплату членських BHecKiB;
4.15.3. cMepTi члена ФедерачiТ.
4.16. Пiдстави для виключення з членiв ФелерачiТ:
4.16.1. неодноразовi (три i бiльше) порушення вимог Статуту;
4.16.2. неучасть в дiяльностi Федерачii особисто або через представника протягом принаймнi 12

(дванадцяти) мiсяцiв;
4. 1 6.3. несплати членських BHecKiB;
4.16.4.вчинення дiй або бездiяльностi, не сумiсних з метою дiяльностi Федерацii таlабо rцо

завдають значну майнову або немайнову шкоду Федерачii, або шкодять репутацii ФелерачiТ або

репутачiТ одного з iT членiв.
4.17. Питання про виключення Асоцiйованих членiв ФелерачiI вирiшус Президент Федерацii.
а щодо Постiйних членiв - Конференцiя.
4.18. У разi припинення членства в Фелерачii вiдповiдна iнформацiя вноситься до реестру
членiв ФедерацiТ.
4.19. У випадку припинення членства Постiйним членом. обраним таlабо призначеним до
складу Правлiння або iншого органу ФедерацiТ, iнформачiя про припинення членства доводиться
також до керiвника вiдповiдного органу та до Президента ФедерацiТ.
4.20. За невиконання обов'язкiв до Асоцiйованого члена Фелерачii рiшенням Президента
Фелерачii можуть бути застосованi TaKi заходи громадського впливу:
4.20.|. попередження про недопущення невиконання обов'язкiв Асоцiйованого члена ФедерачiТ;
4.20.2. зупинення на строк вiд одного мiсяця до року ycix прав Асоцiйованого члена ФелерачiТ
визначених цим Статутом, KpiM права на оскарження рiшення;
4.20.З. виключення з ФедерацiТ - пiсля застосування хоча б одного з заходiв, визначених пп.
4.20.|, 4.20.2, у разi продовження невиконання особою обов'язкiв Асоцiйованого члена
ФедерацiТ.
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4.2|, За невиконання обов'язкiв до Постiйного члена Федерачii рiшенням Правлiння таlабО

КонференцiТ можуть бути застосованi TaKi заходи громадського впливу:

4.2l.| попередження про недопущення невиконання обов'язкiв Постiйного члена ФелераuiТ;

4.2|.2,зупинення на строк вiд одного мiсяця до року ycix прав Постiйного члена ФедераuiТ

визначених цим Статутом, KpiM права на оскарження рiшення;
4.21,З. позбавлення статусу Постiйного члена ФедерацiТ та переведення особи у статус
Асоцiйованого члена ФедерачiТ;
4.2|.4.виключення з ФелерацiI - пiсля застосування хоча б одного з заходiв. передбачених пп.

4.21.1- 4.21.3 у разi продовження невиконання особою обов'язкiв Постiйного члена ФедерацiТ.

4.22. Виключений з ФедерачiТ може бути прийнятий в члени Фелерачii лише за рiшенням
органу, який приймав рiшення про виключення.
4.2З. Конференчiя та Правлiння мають право встановлювати вiдзнаки та вживати iнших заходiв
громадського нематерiального заохочення для осiб, якi сприяють досягненню мети дiяльностi
ФедерацiТ.

5. оргАни упрАвлIння ФЕдЕрАцIi

5.1. Управлiннq фgдерачiею здiйсню€ться на засадах демократизму, гласностi, виборностi
органiв управлiння, пiдпорядкованостi i виконавчоi дисциплiни. iз врахуванням регламенТУЮчих
документiв ФедерацiI.
5,2, Органами управлiння (керiвними органами) Фелерачii с:

5,2.1. Конференчiя;
5.2.2, Правлiння;
5.2.З. Президент.
5.3. Засiдання керiвних органiв ФедерачiТ можуть проводитись як за безпосередньоi участi
членiв (Тх уповноважених представникiв за ловiренiстю), так i за допомогою iнтернет-зв'яЗку З

використанням аудiовiзуальних комп'ютерних програм онлайн-конференчiй.
5.4. Рiшення про форму проведення такого засiдання приймас Правлiння ФедерацiТ та
повiдомля€ про прийняте рiшення членiв ФедерацiТ, уповноважених приймати рiшення на
КонференuiТ. не пiзнiше нiж за 10 днiв до визначеноi дати проведення такого засiдання
(КонференчiТ, Правлiння).
5.5. Буль-яке засiдання керiвних органiв оформлюсться протоколом. Про форму засiдання
обов'язково вказусться у протоколi, якщо засiдання вiдбувалось за допомогою iнтернет-зв'язку, у
протоколi обов'язково фiксусться. за допомогою якоi комп'ютерноi програми вiдбувалось
засiдання.
5.6. Конференцiя ФедерацiТ (да,чi - Конференuiя/збори) е вищим органом управлiння
ФелерацiТ, який вправi приймати рiшення з буль-яких питань iT дiяльностi, в тому числi i з тих,

що нfulежать до компетенцii Правлiння та Президента.
5.7. У КонференцiТ беруть участь з правом вирiшального голосу Постiйнi члени ФедерацiТ та
з правом дорадчого голосу - Асоцiйованi члени Фелерачii. Кожний Постiйний член Федерацii
ма€ один голос. Форма голосування: вiдкрите чи тасмне, встановлю€ться рiшенням КонференuiТ.
Конференчiя вважаеться повноважною, i правомочна приймати рiшення з буль-яких питань
порядку денного. якщо на нiй присутнi бiльшiсть Постiйних членiв ФелерачiТ, KpiM випадкiв
передбачених Статутом Фелерачii. Присутнiсть чи вiдсутнiсть Асоцiйованих членiв ФелерацiТ не

впливае на визначення повноважностi КонференчiТ.
5.8. Чергова Конференчiя скликасться Правлiнням один раз на piK. Вiдповiдне рiшення iз

зазначенням дати. часу, мiсця проведення та питань. якi виносяться на обговорення, повинно
бути доведене до вiдома членiв ФедерачiТ не пiзнiше, нiж за 30 календарних днiв до дати
проведення Конференцii. Конференчiя розглядас питання винесенi на розгляд Правлiнням,
Президентом ФедерацiТ, а також Постiйними членами ФедерацiТ в порядку, визначеному даним
Статутом.
5.9. Позачергова Конференцiя склика€ться при наявностi обставин, що впливають на суттсв1

iнтереси ФедерацiТ, Правлiнням. а також в iнших випадках, передбачених даним Статутом та
законодавством Украiни. протягом не бiльш як 30 календарних днiв з дня виникнення
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вiдповiдних обставин. У такому разi рiшення Правлiння Федерацii iз зазначенням дати, часу та

мiсця проведення та питань, якi виносяться на обговорення, повинне бути довелене до вiдома

членiв Федерацii не пiзнiше, нiж за 5 календарних днiв до дати проведення засiдання

КонференчiТ.
5.10. Не менш як одна десята частина Постiйних членiв ФедерацiТ мають право iнiцiювати
перед Правлiнням скликання позачерговоТ КонференчiТ. Якщо вимога Постiйних членiв
Фелерачiт про скликання Конференuiт не виконана. цi Постiйнi члени мають право caMi скликати
Конференцiю.
5.1l. Головус на засiданнях Конференцii особа з числа членiв, обрана Конференчiсю
Головуючим зборiв.
5.12. !о виключноТ компетенчii Конференчii належить вирiшення наступних питань:
5.12.1. Затверлження порядку денного i регламенту проведення КонференчiТ.
5.12.2. Затвердження звiтiв керiвних органiв ФедерацiТ.
5,12.З. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Федерацii. затвердження iT планiв та звiтiв
про Тх виконання.
5.|2.4. Внесення i затверлження змiн ло Статуту ФелерачiТ, вiдомостей про Фелерацiю.
5.12.5. Прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Федерацii.
5.12.6. Обрання лiквiдацiйноТ KoMicii, затвердження лiквiдацiйного ба,rансу.
5.12.7. Визначення кiлькiсного складу Правлiння Федераuii, обрання iдострокове вiдкликання
членiв Правлiння.
5.12.8. Обрання тадострокове вiдкликання Президентау перелбачених цим Статутом випадках.
5,|2.9. Визначення порядку та способiв реалiзачii права власностi та здiйснення контролю за ix
дотриманням.
5. 12. 1 0. Обрання з числа членiв ФелерачiТ, за iх згодою, Президента, Вiце-президента, Ревiзiйну
комiсiю.
5.12.1 1. Прийняття рiшення про заснування засобiв масовоi iнформачiТ.
5.12.12. Прийняття рiшення про створення (заснування) юридичних осiб (товариств,
пiдприсмств), затвердження Тх установчих документiв, а також приймас рiшення про iх
лiквiдацiю та реорганiзацiю.
5.12.13. Прийняття рiшення про розпорядження майном ФедерацiТ, надае дозвiл на вiдчуження
нерухомого майна.
5.12.|4. Прийняття рiшення про визначення особи (осiб), яка мас право представляти Федерачiю
для здiйснення ре€страчiйних дiй. делегус Правлiнню, вiдокремленим пiдроздiлам або особам -
членам ФедерацiТ oKpeMi повноваження, KpiM тих, що законодавством вiднесенi до виключних
повноважень вищого керiвного органу.
5. 12. 1 5. Прийняття у Постiйнi члени ФелерачiТ та виключення з Постiйних членiв Федерацii.
5.12.16. Вирiшення iнших питання дiяльностi ФелерачiТ згiдно Статуту i чинного законодавства.
5.13. Rо компетенцiТ Конференuii належить вирiшення наступних питань:
5. l3. 1 . обрання членiв РевiзiйноТ KoMicii Федерацii;
5.13.2.притягнення до вiдповiдальностi членiв керiвних, iнших органiв, посадових осiб
ФелераuiТ за порушення вимог Статуту та рiшень КонференцiТ;
5.13.3. прийняття рiшення про створення та припинення вiдокремлених пiдроздiлiв.
5.14. OKpeMi функчii щодо господарського управлiння майном i коштами Конференuiя може
покласти на Правлiння Федерацii.
5.15. У Конференцii беруть учать Постiйнi члени ФелерачiТ особисто чи через уповноваженого
представника за довiренiстю. Кожен Постiйний член Федерачii мас один голос. Рiшення
КонференltiТ вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала бiльшiсть вiд числа Постiйних
членiв. присутнiх на Конференчii. З питань. передбачених п.п. 5,12.4, 5.|2.5, рiшення
Конференцii вважасться прийнятим. якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих
присутнiх на Конференцii Постiйних членiв ФелерачiТ. З питань, передбачених п,п. 5.12.12,
5.12.13. рiшення КонференuiТ вважасться прийнятим, якщо за нього проголосува,чи Bci Постiйнi
члени ФелерачiТ.
5.16. З питань, передбачених п. 5.12,15 рiшення Конференчii вважаеться прийнятим, якщо за
нього проголосували Bci Постiйнi члени ФедерацiТ. Таке рiшення прийма€ться Конференчiсю без
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врахування голосу члена (учасника), який виключа€ться, одностайно BciMa Постiйними членами
Федерацii, а пiсля спливу одного мiсяця з дня cMepTi, оголошення судом безвiсно вiдсутнiм або

померлим Постiйного члена Федерацii - бiльшiстю голосiв Постiйних членiв Федерацii.
5.|7. Головуе на засiданнях Конференчii особа з числа членiв. обрана Конференчiсю
Головуючим зборiв. Хiд КонференuiТ протоколю€ться. Протокол засiдань Конференчii ведуться
секретарем КонференцiТ, який обирасться Конференчiсю. протоколи пiдписуються Головуючим
i секретарем Конференцii.
5.18. Рiшення. прийнятi Конференuiсю з дотриманням вимог Статуту ФедерацiТ, внутрiшнiх
документiв та законодавства УкраТни, с обов'язковими для Bcix iнших органiв управлiння
(керiвник органiв) Федерашii та членiв Фелерачii. Рiшення, прийнятi Конференчiею, набувають
чинностi з моменту iх прийняття. якщо iнше не визначено Конференчiсю.
5.19. Правлiння Федерацii (далi- Правлiння) е керiвним органом ФелерачiТ на перiод мiж
Конференцiями, обира€ться TepMiHoM на 2 роки та викону€ функчii з управлiння його поточною,
органiзачiйною дiяльнiстю, Вимога ш{одо статусу Постiйного члена ФелерачiТ не застосовусться
при обраннi членiв Правлiння ФедерацiТ на Установчих зборах засновникiв.
5.20. Правлiння пiдзвiтне Конференчii i органiзовус виконання ii рiшень. Правлiння дiс вiд iMeHi

Фелерачii в межах. передбачених даним Статутом, внутрiшнiми документами та чиННиМ

законодавством.
5.2t. Структура Правлiння, його персональний склад затверджуються Конференuiсю та

включас: Президента Федерацii за посадою, який с Головою Правлiння, та Постiйних членiв
ФелерачiТ. Члени Правлiння с пiдзвiтними Конференцii i несуть вiдповiда,цьнiсть перед нею За

дiяльнiсть Фелераuii та належне виконання своТх посадових обов'язкiв. Правлiння звiтус перед
членами ФедерацiТ на Конференцii.
5.22. .Що компетенцii Правлiння вiдноситься:
5.22.|. Органiзацiя виконання рiшень Конференцii.
5.22.2. Скликання Конференцii та формування Тх порядку денного, пiдготовка матерiа,чiв з

питань порядку денного, поперелнiй розгляд Bcix питань, що належать до компетенцii
КонференцiТ та пiдготовка проектiв рiшень з цих питань.
5.22.З. Пiдготовка та подання рекомендачiй КонференцiТ щодо визначення основних напрямкiв
дiяльностi Фелерачii, затвердження планiв i звiтiв про ix виконання, iнших пропозицiй з питань

дiяльностi ФедераuiТ.
5.22.4. Затвердження поточних планiв дiяльностi ФедерацiI та заходiв. необхiдних для ik
виконання.
5.22.5. Здiйснення окремих функцiй щодо управлiння майном за рiшенням Конференцii.
5.22,6. Пiдготовка рiчних звiтiв з дiяльностi Федерацii, в тому числi про залучення
використання коштiв i майна ФедерацiТ; звiтiв з виконання проектiв ФедерацiТ та пода€ iх на
затвердження КонференuiТ Федерацii.
5.22.7. Затверлження штатного розпису Фелерачii.
5.22,8. Визначення осiб, якi мають право вчиняти дii вiд iMeHi Федерацii без довiреностi, у тому
числi пiдписувати договори! угоди. контракти, iншi правочини тощо.
5.22.9. Затвердження щорiчного кошторису Федерацii.
5.22.10. Затверлження проектiв печаток, штампiв. iнших реквiзитiв ФелераuiТ, зразкiв
нагородноТ, заохочувальноТ. пам'ятноТ атрибутики, вiдзнак ФелерачiТ.
5.22.1l. Щля досягнення мети дiяльностi ФедерачiТ по окремих напрямках, окремих сферах
дiяльностi утворення постiйних та тимчасових KoMiTeTiB. комiсiй, секцiй, робочих груп та iнших

робочих органiв ФедерацiТ до складу. яких входять члени ФелерачiТ, що мають практичний
досвiд у вiдповiдних сферах дiяльностi. а також можуть заJчучатись iншi (cTopoHHi) фахiвчi.
5.22.|2. Призначення за поданням Президента Фелерачii Голiв (керiвникiв) вiлокремлених
пiдроздiлiв
5.22.|З. Прийняття рiшення про тимчасове вiдсторонення керiвника вiдокремленого пiдроздiлу
вiд виконання обов'язкiв на час проведення перевiрки дотримання вимог цього Статуту, з

призначенням тимчасового виконуючого обов'язки.
5.22.14. Прийняття рiшень про управлiння, придбання, захист та розпорядження маЙном
Фелерачii вiдповiдно до цього Статуту. вимог законодавства та рiшень Конференuii.
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5.22.15. У випадках, передбачених цим Статутом, притягнення до вiдповiдальностi посадових

осiб органiв управлiння Фелерацii.
5,22.16. Прийняття рiшення про участь Федерачii у спiлках. федерашiях, об'сднаннях та В

дiяльностi мiжнародних органiзацiй, визначення участi ФедерацiТ у лiяльностi таких органiзаuiй.
5.22.17. Визначення розмiру та порядку внесення вступних, членських, цiльових та iнших BHecKiB

для забезпечення дiяльностi Федерацii.
5.22.18. !елегування частини своТх повноважень Президенту або вiдокремленим пiдроздiлам
Федерацii.
5.22.|9. Вирiшення iнших питань. KpiM тих. шо вiдносяться до виключноi компетенцii
КонференцiТ,
5.2З. Головус на засiданнях Правлiння Президент ФедерацiТ.
5.24. Правлiння проводить черговi i позачерговi засiдання. Черговi засiдання скликаються
Президентом Федерацii в разi необхiдностi. але не рiдше, нiж раз на 3 мiсяцi. Про час. мiсце. та
порядок денний засiдання члени Правлiння повiдомляються не менш" нiж за 5 календарних днiв
до дня його проведення. Позачерговi засiдання скликаються Президентом Федерацii За

iнiцiативою не менш, нiж однiсТ третьоi членiв Правлiння або безпосередньо за вимогоЮ
бiльшостi членiв Правлiння. Засiдання Правлiння с правомочним за умови присутностi бiльшостi
його членiв.
5.25, Кожен член Правлiння може виступити з iнiцiативою про прийняття рiшень iз буль - яких
питань, що входять до компетенцii Правлiння.
5.26. Члени Правлiння виконують своТ обов'язки на громадських засадах (безоплатно). За

рiшенням Правлiння в рамках затвердженого кошторису може здiйснюватися компенсацiя
витрат, необхiдних для виконання членами Правлiння своТх повноважень.
5.2]. У засiданнях Правлiння беруть участь його члени особисто. Рiшення Правлiння
приймаються шляхом голосування бiльшiстю голосiв присутнiх. Кожен член Правлiння мас оДин

голос. За рiвного подiлу голосiв вирiша",lьним е голос Президента Федерацii.
5.28. Президент ФедерацiТ (да,ri - Президент) с виконавчим органом ФедерацiТ. який входить

до складу керiвних органiв Федерацii, здiйснюс оперативне управлiння справами. майном та
коштами ФедерацiТ в межах, встановлених даним Статутом. рiшеннями КонференuiТ та
Правлiнням i в межах свосТ компетенцiТ i повноважень забезпечус виконання Тх рiшень.
5.29. Президент ФелераrriТ обираеться та звiльнясться Конференцiсю з числа членiв (учасникiв)
ФелерачiТ раз на два роки с пiдзвiтним КонференцiТ та пiдконтрольним Правлiнню ФедерачiТ, за

посадою с Головою Правлiння i вправi вносити на розгляд КонференчiТ та Правлiння ФедерацiТ

пропозицiТ з буль-якого аспекту дiяльностi ФелерачiТ.
5.30. ПрезидентФедерацiТ:
5.З0.1 . Дiс вiд iMeHi ФедерачiТ без довiреностi та представляе Федерацiю у rT стосунках з iншими
особами.
5.30.2. Видас накази, розпорядження. iншi внутрiшнi нормативнi акти та документи ФелерачiТ.

5.30.3. Приймас рiшення про прийом осiб у Асочiйованi члени. приймас рiшення про делегування
керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв ФедераuiТ прийняття рiшень про прийняття Асоцiйованих
членiв та припинення Тхнього членства,
5.30.4. Органiзовус документообiг, дiловодство, ведення бухга,rтерського облiку та звiтностi
ФелерачiТ.
5.30.5. Здiйснюс прийняття. переведення на iншу роботу, вiлсторонення вiд неТ та звiльнення
прачiвникiв Фелерачii. застосовус до них заходи заохочення та стягнення, затверджус посадовi
обов'язки працiвникiв ФелерачiТ.
5.30.6. Виступае розпорядником коштiв та майна ФедерацiТ. ма€ право першого пiдпису при

розпорядженнi грошовими та iншими матерiальним засобами ФедерацiТ в межах затвердженого
кошторису, уклада€ та пiдписус вiд iMeHi ФедерацiI господарськi та iншi правочини, договори,
контракти, довiреностi на право вчинення дiй та представництва вiд iMeHi ФедераuiТ.
5.30.7. Вiдкривас i закривас рахунки ФедерацiТ в банках та iнших фiнансових установах.
5.30.8. Визначас перелiк вiдомостей про дiяльнiсть Федерацii, якi являються конфiленчiйною
iнформацiсю, та порядок iT захисту;
5.30.9. Органiзовус пiдготовку засiдань Правлiння.
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5.30.10. Вносить подання Правлiнню щодо обрання керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв.
5.30.11. Може призначити заступника (тимчасово виконуючого обов'язкiв), якиЙ за

посадою е Вiче-президентом.
5.30.12. Затверлження регламентiв та iнших документiв вiдносно змагань з олiмпiйських та
неолiмпiйських видiв спорту, в тому числi, аJIе не виключно: настiльного TeHicy, волейболу.

футболу, пляжного волейболу, пляжного футболу, футза,чу, баскетболу, MiHi - футболу,
мiкрофутзалу.
5.30.13. Вирiшус iншi питання дiяльностi Фелерацii вiдповiдно до мети i основних завдань iT

дiяльностi, вiднесенi до його компетенцii внутрiшнiми документами ФедерацiТ та даниМ
Статутом, приймас з цих питань буль-якi iншi рiшення або виконус буль-якi iншi дii KpiM тих, що
вiдносяться до компетенцiТ iнших органiв управлiння Фелерачii, Правлiння та Конференцii.
5.З0.14. Контролюс роботу вiдокремлених пiдроздiлiв Федерацii.
5.З0.15. Звiтуе про свою роботу та роботу Правлiння на черговiй Конференчii.
5.31. Рiшення Президента Фелерачii оформлю€ться у виглядi наказiв чи розпоряджень.
5.З2. Звiтування Президента здiйснюсться на черговiй КонференцiТ. Позачергове звiтування
здiйснюсться на вимогу не менш як однiсi третини членiв ФелерачiТ.
5.33. Президент ФедерацiТ може бути вiдкликаний з посади за рiшенням Конференцii за

iнiцiативою бiльшостi вiд складу членiв Правлiння:
5.33.1. за рiшенням Конференцii;
5.ЗЗ.2. за власним бажанням на пiдставi поданоi Правлiнню письмовоi заяви;

5.З3.3. при порушеннi вимог Статуту ФедерацiТ;
5.ЗЗ.4.якщо своТми дiями BiH завдав матерiальну чи MopaJTbHy шкоду Федерацii або i] членам.
5.З4. Президент викону€ своТ обов'язки на громадських засадах (безоплатно). За рiшенням
Правлiння в рамках затвердженого кошторису може здiйснюватися компенсацiя витрат,

необхiдних для виконання cBoix повноважень.
5.З5. У разi. якщо Президент ФедерацiТ не може приступити до cBoii обов'язкiв протягом бiльш
як 1 (одного) мiсяця Правлiння ФелерачiТ склика€ позачергову Конференцiю для обговорення
становища та питання про керiвництво Фелерачii.

6. рЕвIзIЙнА комIсIя

6.1. Ревiзiйна комiсiя с консультативним та контролюючим органом Фелерачii i здiйснюе

ревiзiю iT фiнансово-господарськоi дiяльностi, створю€ться за рiшенням КонференцiТ у випалку
наявностi бiльше 200 членiв ФедерацiТ.
6.2. Ревiзiйна комiсiя с пiдзвiтною лише Конференцii.
6.З, Структура. персональний та кiлькiсний склад РевiзiйноТ KoMicii затверджу€ться
Конференчiсю. Член Ревiзiйноi KoMicii не може бути одночасно членом Правлiння чи
Президентом ФедерацiТ.
6.4. Ревiзiйна комiсiя обираеться з числа членiв (як виняток - з числа не членiв за рiшенням
Конференчii) ФедерачiТ в складi голови KoMiciT та членiв KoMicii строком на два роки. У разi. якщо
Конференчiсю не прийнято рiшення про призначення нового складу Ревiзiйноi KoMicii, строк
повноважень дiючих членiв Ревiзiйноi KoMicii автоматично продовжусться на кожнi наступнi два

роки. Голову РевiзiйноТ KoMiciT пропонують для затвердження на Конференчii члени РевiзiйноТ
KoMiciT.
6.5. {о повноважень Ревiзiйноi KoMiciT належать:
6.5.1 . внесення пропозицiй щодо фiнансовоТ дiяльностi та використання активiв ФедерачiТ;
6.5.2. складання висновкiв про фiнансову лiяльнiсть та використання активiв Федерацii до
затвердження Конференцiсю рiчних бюджетiв. балансiв, фiнансових та iнших звiтiв керiвних
органiв ФелерачiI;
6.5.3. проведення перевiрок фiнансово-господарськоТ дiяльностi ФедераuiТ;
6.5.4. надання звiтiв. висновкiв перевiрок та ревiзiй Конференчii для прийнятгя вiдповiдних

рiшень;
6.5.5. iнiцiювання скликання позачерговоТ Конференчii;
6.5.6. затвердження рiчного плану дiяльностi РевiзiйноТ KoMicii.
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6.6. Очолюс Ревiзiйну комiсiю Голова РевiзiйноТ KoMicii (да,тi - Голова KoMiciT), який:

6.6.1 . керу€ роботою РевiзiйноТ KoMicii;

6.6.2. скликае Ревiзiйну комiсiю на черговi та позачерговi засiдання;
6.6.З. пiдписуе документацiю, пiдготовлену за результатами роботи Ревiзiйноi KoMiciT.

6.7. Ревiзiйна комiсiя с правомочною. якщо в iT роботi беруть участь бiльшiсть вiд ii складу.
Рiшення приймаються бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйноi KoMicii. присутнiх на засiданнi. При
piBHocTi голосiв, голос голови РевiзiйноТ KoMicii е вирiша,rьним.
6.8. Члени Ревiзiйноi KoMiciT мають право участi в засiданнi Правлiння Федераuii з правом

дорадчого голосу.

7. ВIДОКРЕМЛЕНIПIДРОЗДIЛИФЕДЕРАЦIi

7 .1, Фелерачiя може утворювати в установленому законодавством порядку вiдокремленi
пiдроздiли як на територiТ Украiни. так i за iT межами вiдповiдно до чинного законодавства.
7.2. Вiдокремленi пiдроздiли не мають статусу юридичноТ особi та дiють на пiдставi Статуту
Фелерачii.
7 .З. Рiшення про утворення чи припинення вiдокремлених пiлрозлiлiв приймасться
Конференчiсю.
7.4. Одночасно з рiшенням про утворення вiдокремленого пiдроздiлу приймасться рiшення:
7.4.1. про органiзацiю його дiяльностi;
7.4.2. про територiю лiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу;
7 .4.3. про призначення за поданням Президента Федерачii керiвника вiдокремленого пiлрозлiлу,
який за посадою с Головою вiдокремленого пiдроздiлу.
7.5. Вiлокремлений пiдроздiл для досягнення мети дiяльностi ФедерацiТ керу€ться чинним
законодавством Украiни. цим Статутом. рiшеннями КонференцiТ, Правлiння. Президента
Федерацii.
7.6. fliяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу не повинна суперечити вимогам цього Статуту та
внутрiшнiм актам (регламентним документам) Фелерачii.
7.7, Майно та кошти, яке було закрiплене за вiдокремленим пiдроздiлом, пiсля припинення
його дiяльностi передаються безпосередньо до вiдання Правлiння до прийняття рiшення щодо

розподiлу майна та коштiв Конференчiсю Федерацii.
7.8. Вiдокремленi пiдроздiли за рiшенням КонференчiТ можуть надiлятися функuiями щодо

управлiння майном ФелерачiТ в межах встановленоi територii дiяльностi вiдокремленого
пiлрозлiлу.
7.9. Вiдомостi про утворення та./або припинення вiдокремлених пiдроздiлi подаються до

уповноваженого органу з питань ресстрачii за мiсцезнаходженням ФедерацiТ.
7.10. Вiдокремлений пiдроздiл очолюс Голова вiдокремленого пiдроздiлу, який признача€ться
та звiльня€теся з посади Правлiнням за поданням Президента ФелерачiТ i дiс на пiдставi
ловiреностi.
7 .l|. Голова вiдокремленого пiдроздiлу:
7.11.|.здiйснюе зага!,Iьне керiвництво вiдокремленим пiлрозлiлом, в тому числi органiзовус
дiяльнiсть членiв ФелераuiТ для досягнення мети дiяльностi ФедерацiТ. виконання рiшень
Конференчii, Правлiння, Президента ФедерачiТ, внутрiшнiх aKTiB Федерацii;
7 .|1.2. забезпечуе сприяння наданню консультативноТ, методологiчноТ, органiзачiйноТ, технiчноТ
та iнших видiв допомоги членам ФелераuiТ та iншим особам, надання якоТ передбачено цим
Статутом;
7. 1 1.3. забезпечуе збiр встановлених Правлiнням BHecKiB;
7.||.4.звiтус про дiяльнiсть вiлокремленого пiдрозлiлу Конференчii, Правлiнню, Президенту
ФелерачiТ;
7.1 1 .5. забезпечус надання членам Фелерачii iнформаuii про дiяльнiсть Фелераuii та
вiдокремленого пiдроздiлу та участь членiв ФедерацiТ у ij заходах;
7.11.6. на пiдставi довiреностi, що вида€ться Фелерачiсю за пiдписом Президента, представля€
вiдокремлений пiдроздiл у вiдносинах з органами державноi влади, органами мiсцевого
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самоврядування. юридичними особами приватного права, перед фiзичними особами, здiйсню€
iншi дii за дорученням керiвних органiв ФедерачiТ для досягнення мети дiяльностi ФедерацiТ;

7 .11.7 , виконус iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та наданi рiшеннями КонференuiТ,
Правлiння. Президента.
7.|2. Щiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу припиня€ться на пiдставi:
7 .12.1. вимог законодавства;
7 .|2.2. рiшення КонференчiТ.
].1З, Контроль дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Федераuii здiйснюсться Президентом,
Правлiнням Фелерачii в межах iх повноважень.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ, ДIЙ, БЕЗДIЯЛЬНОСТI КЕРIВНИХ
ОРГАНIВ ФЕДЕРАЦII ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Рiшення, дiТ, бездiяльнiсть керiвних органiв Фелерачii можуть бути оскарженi членом
(членами) ФедерачiТ.
8.1 .l. Первинна скарга на дiТ, бездiяльнiсть або рiшення Федерацii7Голови Правлiння подасться

ло Правлiння, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засiданнi, iз обов'язковим
викликом члена ФедерацiТ. який скаржиться, а також Голови Правлiння, дiТ, бездiяльнiсть або

рiшення якого оскаржуеться. В разi вiлхилення скарги Правлiнням - повторна скарга подасться

ло КонференцiТ, якi зобов'язанi розглянути скаргу на черговому або позачерговому засiданнi, iз
обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правлiння, дiТ, бездiяльнiсть абО

рiшення якого оскаржу€ться.
8.1.2. Первинна скарга на дii, бездiяльнiсть або рiшення члена Правлiння пода€ться до
Президента Фелерачii. який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днiв iз
обов'язковим викликом члена Фелерачii, який скаржиться, а також члена Правлiння, дii,
бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржу€ться. В разi вiдхилення скарги Президентом ФедерацiТ
- повторна скарга пода€ться ло Конференцii. якi зобов'язанi розглянути скаргу на черговому або

позачерговому засiданнi iз обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена
Правлiння, дiТ, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржусться. Скарга. яка потребуе розгляду на
позачергових зборах, с пiдставою для скликання КонференчiТ протягом тридцяти днiв з дня
надходження такоi скарги.
8.1.З. На дiТ, бездiяльнiсть або рiшення КонференцiТ скарга пода€ться до суду вiдповiдно до
чинного законодавства УкраIни на момент оскарження таких дiй. бездiяльностi або рiшень.
8.2. Що рiшень, дiй (бездiяльностi), якi можуть бути оскарженi, н€uIежать рiшення
управлiнськоТ дiяльностi керiвних органiв ФедерацiТ. внаслiдок яких:
8.2.1. Порушено права таlабо законнi iнтереси чи свободи члена (членiв) Федерацii.
8.2.2. Створено перешкоди для здiйснення членом Федерацii його прав таJабо законних
iHTepeciB чи свобод.
8.2.З. Незаконно покладено обов'язки на члена ФелерачiТ або незаконно застосовано до нього
дисциплiнарну вiлповiда,rьнiсть.

9. МIЖНАРОДНА СПIВПРАЦЯ

9.1. Федерацiя у вiдповiдностi зi свосю статутною метою, ма€ право на здiйснення
мiжнародних зв'язкiв та дiяльностi у порядку, передбаченому цим Статутом, та чинним
законодавством УкраТни.
9.2. Мiжнаролна дiяльнiсть ФедерацiТ здiйснюсться шляхом участi у мiжнародних проектах,

роботi мiжнародних органiзацiй, а також iнших формах, що не суперечать законодавству
Украiни, нормам i принципам мiжнародного права.
9.3. При злiйсненнi мiжнаролноТ дiяльностi Фелерачiя користусться повним обсягом прав i
обов'язкiв юридичноТ особи.
9.4. Фелерачiя:
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9.4.|. органiзовус обмiн делегацiями. органiзовус за участю партнерiв турнiри, змагання,
конференчiТ, виставки, ярмарки, вiдряджа€ своiх представникiв для участi у вiдповiдних заходах

за межами Укратни;
9.4.2. проводить спiльно з iноземними органiзацiями дослiдження у вiдповiдностi з напрямками
свосТ дiяльностi, публiкус Тх результати;
9.4.З. реалiзовус iншi спiльнi програми та проекти за участю iноземних партнерiв та
мiжнародних органiзацiй, що не суперечать чинному законодавству Украiни.

10. кошти тА мАЙно ФЕдЕрАцli

l0.1. Фелерачiя може мати у власностi кошти та iнше майно, необхiдне для досягнення Мети

дiяльностi Федерацii.
10.2. Федерацiя набувае права власностi на кошти та iнше майно, передане ТЙ членами
Федерацii, державою для розвитку швидких видiв спорту (настiльного TeHicy, волейболУ.

футболу, пляжного волейболу, пляжного футболу, футзалу, баскетболу, MiHi - футболУ,
мiкрофутза,rу), набуте вiд вступних. щорiчних та iнших BHecKiB членiв, пожертвуване або надане

як фiнансова допомога громадянами, пiдприсмствами, установами та органiзацiями, в т.ч.

мiжнародними, набуте в результатi пiдприсмницькоi дiяльностi. пiдприсмницькоi ДiяльнОстi
створених нею юридичних осiб (товариств, пiдприсмств), а також на майно, придбане За рахУнок
власних коштiв. чи на iнших пiдставах. не заборонених законом.
10.3. Майно ФелерачiТ складасться з коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi
безповоротноТ фiнансовоТ допомоги чи добровiльних пожертвуваньп в тому числi BHecKiB членiв
ФедерацiТ, придбанi за рахунок власних коштiв, тимчасово наданi у користування
(розпорядження) чи на iнших пiдставах та з iнших джерел, не заборонених законом.
l0.4. Право власностi ФедерацiТ реалiзуе Конференчiя в порядку, передбачене законом та цим
Статутом. OKpeMi функцii щодо управлiння майном за рiшенням КонференцiТ можуть бути
покладенi на Правлiння або на Президента Федерацii. юридичних осiб (товариства,
пiдприсмства), вiдокремленi пiдроздiли Федерацii.
10.5. .Щоходи (прибутки) або iх частина, або майно ФедерацiТ не пiдлягають розподiлу серел if
засновникiв, членiв (учасникiв), посадових осiб, працiвникiв (KpiM оплати ТхньоТ працi, сдиного
соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.
l0.6. Доходи (прибутки) ФедераuiТ використовуються виключно для фiнансування видаткiв на
iT утримання, реалiзацiТ мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених даним Статутом.
10.7. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ФедерацiТ здiйснюсться на пiдставi кошторисiв, якi
затверджуються Правлiнням за поданням Президента Федерацii.
l0.8. Розмiр рiчних, квартirльних, мiсячних BHecKiB членiв, вступних та iнших BHecKiB членiв
ФедерашiТ встановлюс Правлiння.
10.9. Федерацiя ма€ право на фiнансову пiдтримку за рахунок коштiв.Щержавного бюджету
УкраТни, мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до закону.
10.10. Фелерачiя, cTBopeHi нею юридичнi особи. органiзацii та установи зобов'язанi вести
оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, заре€струватись в органах

державноТ фiска,rьноТ служби та вносити до бюджету податки i платежi у порядку розмiрах,
передбачених законодавством.
10.1 l. Фелерачiя не рiлше одного разу на piK, за рiшенням КонференчiТ, може оприлюднювати
звiти та iншу iнформачiю про джерела за!lучення коштiв i майна для здiйснення статутноi
дiяльностi та про напрямки iх використання вiдповiдно до законодавства Украiни.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змiн до статуту визнача€ться Статутом та чинним законодавством
УкраТни.
1|.2. Змiни до цього Статуту вносяться та затверджуються рiшенням КонференчiТ, якщо за
нього проголосуваJти не менше як Зl4 Постiйних членiв Федерацii. Про змiни, що вносяться в

cTaTyTHi документи, повiдомля€ться уповноважений орган з питань ресстрачiТ.
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