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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Громадська організація «Автомобільна федерація України» (далі Федерація) добровільне всеукраїнське громадське об’єднання фізичних осіб, які здійснюють
діяльність у сфері автомобільного транспорту, спорту і туризму, займаються
автомобільним спортом і туризмом та є учасниками дорожнього руху, для
розвитку та популяризації автомобільного спорту (в тому числі віртуального
(кіберспорту, електронного, комп’ютерного спорту, сімрейсингу) та туризму,
захисту прав споживачів товарів та послуг для автомобілістів, права на свободу
пересування, сприяння безпеці дорожнього руху, представництва та захисту
законних прав та інтересів, задоволення суспільних, зокрема економічних,
соціальних, культурних, спортивних, пізнавальних, освітніх потреб членів
Федерації та інших осіб, відповідно до напрямів діяльності Федерації, сприяння
розвитку їх здібностей і талантів.

1.2.

Федерація утворена та діє на принципах добровільності, рівноправності членів,
самоврядності, рівності перед законом, вільного вибору території діяльності,
виборності та підзвітності керівних органів, відсутності майнового інтересу її
членів, гласності, прозорості, відкритості та публічності в роботі.

1.3.

Для досягнення мети своєї діяльності Федерація може створювати відокремлені
підрозділи на всій території діяльності, взаємодіяти та підтримувати прямі
міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди з іноземними
неурядовими організаціями та міжнародними організаціями з дотриманням
законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.

1.4.

Федерація здійснює свою статутну діяльність з урахуванням положень Статутів
міжнародних громадських (неурядових) організацій, членом яких є Федерація, які
не суперечать законодавству.

1.5.

Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.6.

Місцезнаходження Федерації: місто Київ.

1.7.

Найменування
Федерації:
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ».

1.8.

Скорочене найменування: ГО «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ», ФАУ та/або
FAU.
Власна назва іншими мовами:
французькою мовою:
FÉDÉRATION AUTOMOBILE DE L'UKRAINE;
англійською мовою:
AUTOMOBILE FEDERATION OF UKRAINE;

ГРОМАДСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ

«АВТОМОБІЛЬНА

2. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС
2.1.

Метою діяльності Федерації є об’єднання фізичних осіб які здійснюють діяльність у
сфері автомобільного транспорту, спорту і туризму, займаються автомобільним
спортом і туризмом та є учасниками дорожнього руху, для розвитку та
популяризації автомобільного спорту та туризму, захисту прав споживачів товарів
та послуг для автомобілістів, права на свободу пересування, сприяння безпеці
дорожнього руху, представництва та захисту законних прав та інтересів,
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних,
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спортивних, пізнавальних, освітніх потреб членів Федерації та інших осіб,
відповідно до напрямів діяльності Федерації, сприяння розвитку їх здібностей і
талантів.
2.2.

Основні напрями діяльності для досягнення мети Федерації, визначеної цим
Статутом:
2.2.1. сприяння всебічному розвитку діяльності у сфері автомобільного спорту, в тому
числі віртуального (кіберспорту, електронного, комп’ютерного спорту,
сімрейсингу), автомобільного туризму та забезпеченню безпеки дорожнього руху,
захисту прав споживачів та права на свободу пересування, залучення юридичних і
фізичних осіб до всіх форм автомобільного спорту та туризму, розвитку
національного та міжнародного громадського автомобільного руху;
2.2.2. сприяння розвитку електричного та гібридного автомобільного транспорту та
транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії, популяризація їх
використання, організація та сприяння проведенню змагань з автомобільного
спорту з використанням електротранспорту, гібридного транспорту та транспорту
з використання альтернативних джерел енергії, сприяння розвитку
інфраструктури зарядних станцій;
2.2.3. захист законних інтересів своїх членів і представництво інтересів членів Федерації
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах
приватного права, громадських об'єднаннях, громадських формуваннях без статусу
юридичної особи, перед фізичними особами;
2.2.4. представництво прав та інтересів водіїв у різних сферах;
2.2.5. залучення фізичних осіб до автомобільного спорту, в тому числі віртуального
(кіберспорту, електронного, комп’ютерного спорту, сімрейсингу), і туризму,
сприяння реалізації прав членів Федерації та всіх заінтересованих осіб на зайняття
автомобільним спортом, в тому числі на професійних засадах, забезпечення їх
участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;
2.2.6. забезпечення дотримання відповідно до повноважень, делегованих FIA,
Міжнародного спортивного кодексу та здійснення контролю за всіма формами
автомобільного спорту в Україні з метою забезпечення безпеки, справедливості і
соціальної відповідальності в автомобільному спорті;
2.2.7. прийняття, тлумачення і забезпечення дотримання загальних правил організації і
проведення змагань з автомобільного спорту, контроль за дотриманням технічних
і спортивних правил з різних дисциплін;
2.2.8. розробка та підтримка технічної, суддівської, акредитаційної систем, систем
безпеки і навчання, необхідних для ефективного управління і розвитку
автомобільного спорту, а також для надання доступу до цих систем членам, іншим
особам і суспільству в Україні в цілому для досягнення мети діяльності Федерації;
2.2.9. сприяння проведенню та участь в організації та проведенні всеукраїнських,
національних та міжнародних спортивних змагань, тренувальних зборів, виставок,
парадів та фестивалів за напрямами діяльності Федерації;
2.2.10. вжиття заходів для забезпечення відповідності змагань, що проводяться під
юрисдикцією Федерації, національним антидопінговим стандартам і відповідності
змагань міжнародного рівня, що проводяться на території України, положенням
Антидопінгових правил FIA;
2.2.11. сприяння створенню сильної антидопінгової культури в Україні;
2.2.12. запобігання вживанню наркотиків в автомобільному спорті і серед автомобілістів,
застосування заходів для підтримки і розвитку автомобільного спорту рівних
можливостей;
2.2.13. пропаганда соціальної та екологічної відповідальності;
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2.2.14. сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та участь у
розвитку і пропаганді автомобільного спорту, в тому числі віртуального
(кіберспорту, електронного, комп’ютерного спорту, сімрейсингу), і туризму;
2.2.15. контроль за відповідністю спортсменів і інших учасників змагань з автомобільного
спорту, треків/гоночних трас мінімальним вимогам, стандартам Міжнародного і
Національного спортивних кодексів, за відповідність перегонових та спортивних
транспортних засобів, за всіма іншими аспектами безпеки при проведенні
спортивних змагань;
2.2.16. організація та методично-наукове забезпечення процесу навчання, підготовки,
атестації, перепідготовки та підвищення кваліфікації тренерських кадрів усіх
рівнів та інших фахівців дитячо-юнацького, аматорського, спорту високих
досягнень, резервного спорту та професіонального автомобільного спорту,
проведення тренерських курсів та інших заходів, спрямованих на розвиток та
вдосконалення якості навчання тренерських кадрів та інших фахівців;
2.2.17. здійснення юрисдикції щодо спорів спортивного характеру і будь-яких суперечок,
які можуть виникнути між членами Федерації або щодо будь-якого з її членів, які
порушили зобов'язання, встановлені даним Статутом, Міжнародним спортивним
кодексом, Національним спортивним кодексом і Правилами змагань;
2.2.18. участь у фінансуванні спортивних, туристичних та соціальних програм за
напрямами діяльності Федерації;
2.2.19. пошук і просування екологічно безпечних і системних рішень для всіх заходів
Федерації в сфері мобільності і автомобільного спорту;
2.2.20. сприяння відомчій та державній реєстрації спортивних, туристичних перегонових
та історичних (старовинних) транспортних засобів;
2.2.21. організація та проведення досліджень в сфері історії автомобілізації та проведення
заходів для історичних транспортних засобів, сприяння розвитку і пропаганді
ретро руху історичних транспортних засобів, реставрації, збереження та
популяризації історичних транспортних засобів як національного надбання;
2.2.22. вжиття заходів для акумуляції та збереження документів, що відносяться до
автомобілізації, для відстеження її історії і розвитку;
2.2.23. сприяння членам і автомобільним клубам України в реалізації своїх спортивних
амбіцій і прагнень;
2.2.24. забезпечення рівних можливостей жінкам в автомобільному спорті, формування
спортивної культури, яка сприяє і цінує повну участь жінок у всіх сферах
автомобільного спорту;
2.2.25. сприяння розвитку спорту для людей з обмеженими можливостями, застосування
заходів для збільшення їх участі у всіх сферах автомобільного спорту;
2.2.26. надання організаційної, інформаційної, методичної, правової, технічної та
благодійної допомоги членам Федерації та іншим фізичним особам, як споживачам
товарів та послуг для автомобілістів, учасникам дорожнього руху, в тому числі для
реалізації права на свободу пересування;
2.2.27. надання методичної, організаційної та матеріальної підтримки іншим громадським
об’єднанням, надання допомоги у їх створенні;
2.2.28. заснування учбових центрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
2.2.29. професійна підготовка й перепідготовка водіїв, спеціалістів, керівників, в тому
числі з застосуванням напрацьованих навичок і досвіду автомобільного спорту;
2.2.30. організація, проведення, сприяння участі та участь у наукових конференціях,
круглих столах, спортивних, туристичних, виставкових, інформаційних та інших
заходах за напрямами діяльності Федерації;
2.2.31. участь у розробці та впровадженні сучасних стандартів безпеки змагань з
автомобільного спорту та дорожнього руху, сприяння вдосконаленню правил
дорожнього руху;
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2.2.32. дослідження нещасних випадків під час змагань, медичних досягнень, підвищення
кваліфікації з техніки безпеки, омологації з метою підвищення рівня безпеки
автомобільного спорту;
2.2.33. проведення кампаній по скороченню смертності від дорожньо-транспортних
пригод, боротьбі з загибеллю людей на дорогах;
2.2.34. залучення широких верств населення до підтримки безпеки дорожнього руху;
2.2.35. застосування напрацьованих навичок і досвіду автомобільного спорту, в тому
числі в сфері безпеки дорожнього руху, в інтересах всього населення України;
2.2.36.сприяння проведенню та впровадженню громадських науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт з метою збільшення спортивного та
туристичного потенціалу України, ефективності його використання, розвитку
науково-технічної творчості членів Федерації;
2.2.37. сприяння розвитку міжнародного співробітництва, вивчення та запровадження в
Україні іноземного та міжнародного досвіду у сфері автомобільного туризму,
автоспорту, в тому числі віртуального (кіберспорту, електронного, комп’ютерного
спорту, сімрейсингу), захисту прав споживачів, безпеки дорожнього руху та
свободи пересування;
2.2.38. надання сприяння членам Федерації у питаннях здійснення кадрового
забезпечення розвитку всіх видів автомобільного спорту, в тому числі
віртуального (кіберспорту, електронного, комп’ютерного спорту, сімрейсингу), та
автомобільного туризму, підготовці та перепідготовці кадрів, забезпечення якості
обслуговування споживачів;
2.2.39.надання методичної допомоги молодіжним та дитячим громадським об'єднанням
та сприяння діяльності клубів (в тому числі, спортивних клубів), команд, учбових
центрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і систем їх забезпечення;
2.2.40.сприяння державним органам з питань контролю за дотриманням національних
стандартів у сфері спорту та туризму, безпеки дорожнього руху та захисту прав
споживачів;
2.2.41.участь у формуванні та реалізації державної політики для досягнення мети
діяльності Федерації, шляхом участі у громадських радах, інших консультативнодорадчих органах центральних органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, розроблення та подання на їх розгляд пропозицій щодо
вдосконалення законодавства;
2.2.42.сприяння та співучасть у реалізації міжнародних і державних, регіональних і
місцевих та недержавних програм, які сприяють досягненню мети діяльності
Федерації;
2.2.43. формування календарного плану заходів (в тому числі, змагань) з автомобільного
спорту, в тому числі віртуального (кіберспорту, електронного, комп’ютерного
спорту, сімрейсингу), туризму та безпеки дорожнього руху, з метою популяризації
цих заходів в Україні та за кордоном;
2.2.44. створення та розвиток матеріально-технічної бази для досягнення мети діяльності
Федерації;
2.2.45. розробка та реалізація проектів і програм, спрямованих на досягнення мети
діяльності Федерації, в тому числі з залученням міжнародної технічної допомоги;
2.2.46. вивчення споживчих властивостей товарів та послуг для автомобілістів, попиту на
них, проведення опитувань населення для виявлення громадської думки про
якість товарів та послуг, які вводяться або введені у обіг на території України, та
ціни на них;
2.2.47. співпраця з іншими громадськими об'єднаннями, державними та недержавними
органами та організаціями, установами як в Україні, так і за її межами, які
сприяють досягненню мети діяльності Федерації;
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2.2.48. представництво інтересів членів Федерації в міжнародних неурядових організаціях
автоспортивного, туристичного спрямування та сфери захисту прав споживачів;
2.2.49. взаємодія з міжнародними та іноземними громадськими (неурядовими)
організаціями, спілками громадських організацій з близькими або спільними
цілями та напрямами діяльності, підтримка прямих міжнародних контактів і
зв’язків.
2.3.
Правовий статус Федерації.
2.3.1. Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має
всеукраїнський статус, має самостійний баланс, відокремлене майно, поточні та
валютні рахунки в установах банків, круглу печатку, штамп, бланки зі своїм
найменуванням, зразки, порядок використання і зберігання яких затверджуються
Президією Федерації;
2.3.2. Федерація має власну символіку (емблему, інші розпізнавальні знаки, прапор), яка
затверджується Президію Федерації та підлягає реєстрації у порядку,
встановленому законодавством;
2.3.3. Федерація створена на невизначений строк і не має на меті одержання прибутку;
2.3.4. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України
«Про громадські об’єднання», «Про захист прав споживачів», «Про фізичну
культуру і спорт», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про
автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та
оцінку відповідності», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», іншими
актами законодавства, цим Статутом, Статутами міжнародних громадських
(неурядових) організацій, членом яких є Федерація, та рішеннями керівних органів
Федерації, а у випадку створення відокремленого підрозділу в іншій країні - також
законодавством відповідної країни.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.
2.4.6.

Для досягнення мети діяльності Федерація у встановленому законодавством
порядку має право:
виступати позивачем, заявником, відповідачем або третьою особою у суді,
стороною у третейському суді;
одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного
користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно;
отримувати фінансування за рахунок вступних, щорічних, цільових та інших
членських внесків,
безповоротної фінансової
допомоги,
добровільних
пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій та за рахунок коштів,
набутих у результаті неприбуткової господарської та підприємницької діяльності
Федерації та/або створених нею юридичних осіб, а також пасивні доходи та
надходження від своєї основної діяльності та спрямовує фінансування на
досягнення мети діяльності Федерації;
проводити мирні зібрання, масові та благодійні заходи (Конференції, мітинги,
демонстрації, виставки, форуми, спортивні змагання та інші громадські заходи), із
залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого
самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі
міжнародних;
брати участь у здійсненні органами державної влади і органами місцевого
самоврядування та здійснювати самостійно правоосвітню та навчально-методичну
діяльність;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів,
інших учасників дорожнього руху та споживачів товарів та послуг для
автомобілістів, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
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юридичних особах приватного права, громадських об’єднаннях, громадських
формуваннях без статусу юридичної особи, перед фізичними особами;
2.4.7. вільно поширювати, в тому числі через засоби масової інформації, інформацію про
статутну діяльність та інформацію про права членів Федерації та інших учасників
дорожнього руху та споживачів, пропагувати мету діяльності Федерації,
популяризувати своє найменування, символіку;
2.4.8. звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами
(клопотаннями), скаргами;
2.4.9. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, а також іншу інформацію, необхідну для досягнення мети
діяльності Федерації;
2.4.10. виступати учасником цивільно-правових, в тому числі зовнішньоекономічних,
відносин, набувати майнові і немайнові права;
2.4.11. засновувати та вступати до спілок, асоціацій та інших об'єднань, що створюються
на добровільній основі і сприяють досягненню мети діяльності Федерації, в тому
числі з іноземними партнерами;
2.4.12. впроваджувати систему атестації тренерів та інших фахівців з автомобільного
спорту у відповідності до вимог ФІА;
2.4.13. організовувати та проводити конференції, семінари, курси та інші науковометодичні та практичні заняття для працівників Федерації, членів, тренерів та
інших фахівців/спеціалістів, здійснювати організаційне, фінансове та інше
забезпечення підготовки та проведення таких заходів;
2.4.14. засновувати дитячо-юнацькі спортивні школи;
2.4.15. організовувати курси і навчальні центри з підготовки та підвищення кваліфікації
керівників, спеціалістів, водіїв;
2.4.16. представляти видатних спортсменів і тренерів та інших фахівців з автомобільного
спорту до державних або відомчих нагород та почесних звань;
2.4.17. видавати в Україні та поза її межами інформаційні, методичні та довідкові видання,
бюлетені та інші друковані матеріали, приймати участь у заснуванні засобів
масової інформації для досягнення мети діяльності Федерації;
2.4.18. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або
через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства,
підприємства), якщо така діяльність відповідає меті Федерації та сприяє її
досягненню;
2.4.19. надавати членам Федерації та іншим особам, в тому числі постраждалим в
результаті дорожньо-транспортних пригод та внаслідок порушення прав
споживачів, благочинну, консультативну, методичну, правову, технічну підтримку
та консультаційну допомогу згідно із законодавством;
2.4.20. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для досягнення мети
діяльності Федерації в порядку, визначеному законодавством;
2.4.21. виступати самостійно, або через створену Федерацією юридичну особу,
виконавцем державного замовлення відповідно до законодавства;
2.4.22. обмінюватись інформацією, досвідом та спеціалістами з Федераціями зарубіжних
країн;
2.4.23. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»;
2.4.24. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
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самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та
підготовки рекомендацій з питань, що стосуються досягнення мети діяльності
Федерації;
2.4.25. проводити самостійно або звертатися до уповноважених державних органів щодо
проведення експертизи та випробування продукції;
2.4.26. сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за якістю
продукції та обслуговування;
2.4.27. вносити пропозиції щодо розроблення нормативних документів, стандартів та
технічних регламентів, які встановлюють вимоги до якості продукції та послуг, в
тому числі згідно законів України «Про стандартизацію» та «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності»;
2.4.28. вносити органам виконавчої влади і суб'єктам господарювання пропозиції про
заходи щодо підвищення якості продукції та послуг, про тимчасове зупинення
випуску та реалізації продукції, яка не відповідає встановленим вимогам щодо
якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації продукції, що
становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди
навколишньому природному середовищу, фальсифіковану та дефектну продукцію,
а також про коригування цін, встановлених з порушенням законодавства;
2.4.29. звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника
(підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо
невизначеного кола споживачів і припинення цих дій;
2.4.30. відповідно до законодавства захищати у суді права споживачів, які не є членами
Федерації;
2.4.31. звертатися до правоохоронних органів та органів виконавчої влади про
притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації продукції та
послуг неналежної якості;
2.4.32. користуватись іншими правами громадських об'єднань, які визначені
законодавством.
2.5.

Федерація, створені нею юридичні особи зобов'язані вести бухгалтерський облік,
фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної
фіскальної служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до
закону.
3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У
ФЕДЕРАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1.

Членами Федерації можуть бути фізичні особи громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які
досягли 18-річного віку, здійснюють діяльність у сфері автомобільного
транспорту, спорту і туризму, займаються автомобільним спортом або туризмом, є
учасниками дорожнього руху, підтримують та активно сприяють досягненню мети
діяльності Федерації, визнають цей Статут та беруть зобов’язання сумлінно
дотримуватись його вимог.

3.2.

Членство в Федерації є добровільним, фіксованим і підтверджується записом у
реєстрі членів Федерації та документом, який підтверджує членство - членською
карткою. Документ, який підтверджує членство в Федерації є власністю Федерації.

3.3.

Порядок видачі документу, що підтверджує членство Федерації, формування та
ведення реєстру членів Федерації встановлюється «Положенням про членство у
8

Федерації», яке за поданням Президента Федерації затверджує Президія Федерації,
з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.
3.4.

Членами Федерації є Постійні члени Федерації та Асоційовані члени Федерації (далі
разом – члени Федерації).

3.5.

В порядку, передбаченому цим Статутом встановлюється також статус Почесного
члена Федерації. Облік Почесних членів здійснює Дирекція Федерації в порядку,
встановленому «Положенням про членство у Федерації».

3.6.

Особа, яка має намір вступити до Федерації може самостійно обрати статус
Постійного члена Федерації або Асоційованого члена Федерації відповідно до
критеріїв, визначених цим Статутом.

3.7.

Голова відокремленого підрозділу Федерації або Президія Федерації, в порядку,
встановленому «Положенням про членство у Федерації» або Конференція
Федерації, приймають рішення про прийняття особи в члени Федерації та надають
інформацію для внесення відповідного запису у реєстр членів Федерації протягом
місяця після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання
виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно
до мети діяльності Федерації і законодавства.

3.8.

Голова відокремленого підрозділу або Президія або Конференція Федерації має
право відмовити у прийнятті особи в члени Федерації у випадках, передбачених
«Положенням про членство у Федерації».

3.9.
Рішення про прийом приймається:
3.9.1. у Постійні члени Федерації - Президією або Конференцією Федерації;
3.9.2. у Асоційовані члени Федерації – Головою відокремленого підрозділу або Президією
Федерації.
3.9.3. Почесні члени Федерації – Конференцією Федерації.
3.10.

Постійним членом Федерації може бути особа, яка відповідає умовам,
встановленим п. 3.1. цього Статуту та:
3.10.1. перебував не менше 12 місяців поспіль до дати подання заяви на вступ у Постійні
члени Федерації в статусі Асоційованого члена Федерації,
3.10.2. під час перебування у статусі Асоційованого члена Федерації сумлінно виконувала
всі вимоги, встановлені цим Статутом.
3.10.3. надала рекомендацію від голови відокремленого підрозділу, у якому член
Федерації є на обліку та одного з Постійних членів Федерації.
або
3.10.4. рекомендована для прийому у Постійні члени Федерації, як особа, яка надала
значну організаційну, матеріальну, інформаційну, технічну або іншу підтримку
діяльності Федерації та/або бере активну участь в адміністративній та
організаторській роботі Федерації, одним з членів Президії Федерації
або Радою Ветеранів
або Спостережною Радою
або п’ятьма Постійними членами Федерації.
3.11.

Асоційованим членом Федерації може бути особа, яка відповідає критеріям,
встановленим п. 3.1. цього Статуту.
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3.12.

Постійний член Федерації у порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями
Конференції та «Положенням про членство у Федерації» має право:
3.12.1. обирати та бути обраним до керівних та робочих органів Федерації та
відокремленого підрозділу Федерації;
3.12.2. самостійно обирати та змінювати відокремлений підрозділ Федерації, в якому
Постійний член перебуває на обліку, в порядку, встановленому «Положенням про
членство у Федерації»;
3.12.3. брати участь у діяльності Федерації, в тому числі у спортивних та інших заходах
Федерації відповідно до встановлених правил та регламентних документів
Федерації;
3.12.4. одержувати інформацію про всі види діяльності Федерації;
3.12.5. ініціювати проведення позачергової Конференції Федерації в порядку,
встановленому цим Статутом;
3.12.6. користуватись на пільгових умовах матеріально-технічною базою Федерації;
3.12.7. оскаржувати рішення, дії та бездіяльність органів та посадових осіб Федерації, в
порядку, встановленому цим Статутом;
3.12.8. отримувати від Федерації інформаційну, методичну, технічну допомогу у захисті
своїх прав та законних інтересів;
3.12.9. звертатися до органів Федерації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з
діяльністю Федерації, одержувати відповіді;
3.12.10. вимагати розгляду будь-яких питань на конференції відокремленого підрозділу,
у якому Постійний член Федерації знаходиться на обліку;
3.12.11. давати рекомендації Асоційованим членам Федерації на вступ у Постійні члени
Федерації;
3.12.12. використовувати інші права члена Федерації, передбачені цим Статутом;
3.12.13. добровільно припиняти членство в Федерації на підставі письмової заяви на ім’я
Президента.
3.13.

Асоційований член Федерації у порядку, встановленому цим Статутом , рішеннями
Конференції Федерації та «Положенням про членство у Федерації» має право:
3.13.1. брати участь у діяльності Федерації, в тому числі брати участь у спортивних та
інших заходах Федерації відповідно до встановлених правил та регламентних
документів Федерації;
3.13.2. бути обраним до робочих органів Федерації, керівних та робочих органів
відокремленого підрозділу Федерації;
3.13.3. самостійно обирати та змінювати відокремлений підрозділ Федерації, в якому
Асоційований член перебуває на обліку, в порядку, встановленому «Положенням
про членство у Федерації»;
3.13.4. одержувати інформацію про діяльність Федерації;
3.13.5. вносити пропозиції та заяви на розгляд керівних органів Федерації;
3.13.6. користуватись на пільгових умовах матеріально-технічною базою Федерації;
3.13.7. отримувати від Федерації інформаційну, методичну, технічну допомогу у захисті
своїх прав та законних інтересів;
3.13.8. оскаржувати рішення, дії та бездіяльність органів та посадових осіб Федерації, в
порядку, встановленому цим Статутом;
3.13.9. отримувати від Федерації допомогу у захисті своїх прав та законних інтересів;
3.13.10. брати участь з правом дорадчого голосу у зборах відокремленого підрозділу
Федерації, у якому Асоційований член Федерації перебуває на обліку.
3.13.11. стати Постійним членом Федерації в порядку, встановленому цим Статутом;
3.13.12. використовувати інші права члена Федерації, передбачені цим Статутом;
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3.13.13. добровільно припиняти членство в Федерації на підставі письмової заяви на ім’я
керівника відокремленого підрозділу, на обліку у якому знаходиться Асоційований
член Федерації.
3.14. Всі члени Федерації зобов’язані:
3.14.1. виконувати вимоги Статуту, рішення органів управління Федерації, прийнятих у
встановленому цим Статутом порядку;
3.14.2. брати участь у діяльності Федерації для чого стати на облік у одному з
відокремлених підрозділів Федерації;
3.14.3. брати активну участь у діяльності органів управління Федерації та/або
відокремленого підрозділу, до участі у яких член Федерації призначений або
обраний;
3.14.4. з урахуванням наявних можливостей надавати організаційне, матеріальне,
інформаційне та інше сприяння досягненню мети діяльності Федерації,
пропагувати діяльність Федерації;
3.14.5. утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди законним інтересам Федерації та її
членів;
3.14.6. оперативно та ефективно реагувати на офіційні зауваження/вимоги органів
Федерації;
3.14.7. інформувати керівні органи Федерації про факти, які можуть негативно впливати
на діяльність Федерації, або про порушення її Статуту.
3.14.8. дбайливо ставитись до майна Федерації, яким член Федерації користується для
реалізації своїх прав та законних інтересів;
3.14.9. своєчасно сплачувати вступні, членські, цільові та інші внески в розмірах та строки,
встановлені Президією;
3.14.10. дотримуватись регламентних документів Федерації, правил спортивних змагань
та інших заходів Федерації, у яких член Федерації бере участь;
3.14.11. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Федерації, перелік
якої встановлюється законодавством та рішенням Президії Федерації;
3.14.12. невідкладно інформувати Федерацію про зміну інформації, наданої при вступі до
Федерації;
3.14.13. визнавати виключну компетенцію та рішення органів Федерації і їх юрисдикцію,
в межах цього Статуту та внутрішніми актам (регламентними документам)
Федерації, які прийнято на виконання цього Статуту.
3.15.

Почесним членом Федерації може бути спортсмен, відомий громадський діяч, а
також будь-яка фізична особа, яка має особливі заслуги у сприянні досягненню
мети діяльності Федерації та/або надає значну організаційну, матеріальну,
інформаційну або іншу підтримку діяльності Федерації.
3.15.1. Рішення про прийом у Почесні члени Федерації приймає Конференція Федерації за
поданням Ради Ветеранів.
3.15.2. Почесні члени Федерації користуються всіма правами Постійного члена Федерації.
3.15.3. Почесні члени Федерації звільняються від сплати вступних та щорічних членських
внесків, будь-яких інших внесків.
3.16. Членство в Федерації припиняється:
3.16.1. на підставі добровільного виходу із Асоційованих членів, Постійних членів
Федерації або Почесних членів Федерації за поданою заявою;
3.16.2. рішенням про виключення із Федерації, прийнятого у встановленому цим Статутом
порядку;
3.16.3. у разі смерті особи;
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3.17.

Не поновлення терміну дії документу, що підтверджує членство у Федерації
протягом місяця наступного за місяцем, у якому закінчився термін дії документу,
що підтверджує членство у Федерації, вважається припиненням Постійного
членства в Федерації на підставі добровільного виходу.

3.18.

Не поновлення терміну дії документу, що підтверджує членство у Федерації
протягом 12 місяців наступних за місяцем, у якому закінчився термін дії
документу, що підтверджує членство у Федерації, вважається припиненням
Асоційованого членства в Федерації на підставі добровільного виходу.

3.19.

Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких
зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів та має
наслідком припинення перебування особи у складі керівних та робочих органів
Федерації та її відокремлених підрозділів.

3.20.

Виключення із Федерації може бути за рішенням Конференції, Президії або Голови
відокремленого підрозділу Федерації, у якому член перебуває на обліку (крім
Постійних членів, обраних та/або призначених до складу Президії або Ревізійної
комісії) у випадку:
3.20.1. неодноразового порушення вимог Статуту Федерації протягом 12 останніх місяців
поспіль;
3.20.2. вчинення дій або бездіяльності, несумісних з метою діяльності Федерації та/або що
завдають значну майнову або немайнову шкоду Федерації, або шкодять діловій
репутації Федерації або одного з його членів;
3.20.3. неучасті в діяльності Федерації, в тому числі несплаті членських, цільових або
інших внесків, встановлених згідно цього Статуту протягом 12 місяців поспіль;
3.21.

У разі припинення членства у Федерації Дирекція Федерації вносить відповідну
інформація до реєстру членів Федерації, а документ, що підтверджує членство
Федерації, втрачає чинність та підлягає вилученню та поверненню Федерації.
У випадку припинення членства Постійним членом, обраним та/або призначеним
до складу Президії, Ревізійної комісії або іншого органу Федерації, інформація про
припинення членства подається також до керівника відповідного органу та до
Президента Федерації.
У випадку припинення членства Президента Федерації - інформація подається до
всіх членів Президії та Ревізійної комісії.

3.22.

За невиконання обов'язків Асоційованого члена Федерації рішенням Голови
відокремленого підрозділу та/або Президії можуть бути застосовані такі заходи
громадського впливу:
3.22.1. попередження про недопущення невиконання обов'язків Асоційованого члена
Федерації;
3.22.2. зупинення на строк від одного місяця до року дії документу, що підтверджує
членство Федерації, що має наслідком зупинення усіх прав Асоційованого члена
Федерації, визначених цим Статутом, крім права на оскарження рішення;
3.22.3. виключення із Федерації - після застосування заходів, визначених пп. 3.22.1.-3.22.2.
у разі продовження невиконання особою обов'язків Асоційованого члена
Федерації.
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3.23.

За невиконання обов'язків до Постійного члена Федерації рішенням Президії
та/або Конференції можуть бути застосовані такі заходи громадського впливу:
3.23.1. попередження про недопущення невиконання обов'язків Постійного члена
Федерації;
3.23.2. зупинення на строк від одного місяця до року, дії документу, що підтверджує
членство Федерації, що має наслідком зупинення усіх прав Постійного члена
Федерації, визначених цим Статутом, крім права на оскарження рішення;
3.23.3. позбавлення статусу Постійного члена Федерації та переведення особи у статус
Асоційованого члена Федерації, що має наслідком заміну документу, що
підтверджує членство у Федерації;
3.23.4. виключення з Федерації - після застосування заходів, визначених пп. 3.23.1.-3.23.3.
у разі продовження невиконання особою обов'язків Постійного члена Федерації.
3.24.

Виключений із Федерації може бути прийнятий в члени Федерації, лише за
рішенням Президії, або за рішенням органу, який приймав рішення про
виключення.

3.25. Конференція та Президія Федерації має право встановлювати відзнаки, та вживати
інших заходів громадського заохочення для осіб, які сприяють досягненню мети
діяльності Федерації.
4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
4.1.

Вищим органом управління (керівним органом) Федерації є Конференція Федерації
(далі – Конференція), яка складається з делегатів від відокремлених підрозділів та
скликається в порядку, встановленому цим Статутом. Керівними органами
Федерації є Конференція, Президія, Виконавча дирекція. Контролюючим органом
Федерації є Ревізійна комісія.

4.1.1. Рішення Конференції, прийняті з дотриманням вимог цього Статуту, обов'язкові
для всіх органів управління Федерації та членів Федерації.
4.1.2. Рішення Конференції приймаються голосуванням за правилом: один делегат –
один голос. Форма голосування: відкрите чи таємне, встановлюється
Конференцією.
4.1.3. На засіданнях Конференції головує Президент Федерації, а у випадках відсутності
Президента Федерації, інша особа, призначена Президією Федерації або
Конференцією. Для організації роботи та ведення протоколу засідань, Конференція
обирає з числа делегатів робочу президію та секретаря Конференції.
4.1.4. До виключних повноважень Конференції належить:
4.1.4.1. визначення основних напрямів діяльності Федерації;
4.1.4.2. внесення змін до Статуту Федерації, затвердження регламенту
проведення Конференції;
4.1.4.3. обрання Президента Федерації;
4.1.4.4. дострокове припинення повноважень Президента, членів Президії та
членів Ревізійної комісії Федерації у передбачених цим Статутом
випадках;
4.1.4.5. затвердження, за поданням Президента Федерації, комплексної програми
діяльності Федерації та звітів про її виконання;
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4.1.4.6. розгляд звітів Президента, Президії та Ревізійної Комісії Федерації про
стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції;
4.1.4.7. прийняття рішень про реорганізацію Федерації;
4.1.4.8. прийняття рішень про припинення діяльності Федерації, призначення
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
4.1.5. До повноважень Конференції належить:
4.1.5.1. обрання членів Президії Федерації;
4.1.5.2. обрання членів Ревізійної комісії Федерації;
4.1.5.3. призначення членів Спостережної Ради Федерації;
4.1.5.4. призначення членів Ради Ветеранів;
4.1.5.5. прийняття добровільної відставки членів керівних органів Федерації;
4.1.5.6. розгляд питань щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних
органів Федерації та розгляду скарг членів Федерації;
4.1.5.7. притягнення до відповідальності членів керівних, робочих органів,
посадових осіб Федерації за порушення вимог Статуту та рішень
Конференції;
4.1.5.8. прийняття рішення про створення, реорганізацію або
закриття
(ліквідацію,
припинення
діяльності)
відокремлених
підрозділів,
затвердження «Порядку діяльності відокремленого підрозділу Федерації»;
4.1.5.9. здійснення права власності на кошти і майно Федерації, делегування
окремих функцій управлінням майном іншим органам управління
Федерації;
4.1.5.10. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення
контролю за її реалізацією;
4.1.5.11. прийняття рішення про проведення незалежного фінансового або іншого
аудиту Федерації;
4.1.5.12. прийом у Постійні члени Федерації та виключення з членів Федерації, в
порядку, встановленому цим Статутом і «Положенням про членство у
Федерації»;
4.1.5.13. реалізація інших повноважень Конференції, передбачених законодавством
та цим Статутом.
4.1.6. Окремі функції щодо господарського управління майном і коштами, Конференція
може покласти на Президію та/або Виконавчу дирекцію Федерації.
4.1.7. За пропозицією Президента Федерації Конференція може обирати Почесних
Президентів та Почесних Віце-президентів Федерації. Обов’язки та повноваження
Почесних Президентів та Почесних Віце-президентів визначаються Положенням,
яке затверджує Президія Федерації.
4.1.8. Рішення Конференції вважається прийнятим:
4.1.8.1. з питань внесення змін до Статуту, прийняття рішення про реорганізацію
та саморозпуск (ліквідацію), відчуження майна Федерації на суму, що
становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації – якщо за нього
проголосувало не менш як ¾ (три четвертих) присутніх на Конференції
делегатів;
4.1.8.2. з інших питань – якщо за нього проголосувало більшість присутніх на
Конференції делегатів, крім випадків, передбачених п. 4.1.19. цього
Статуту.
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4.1.9. Рішення Конференції оформляються протоколом, який підписує особа, яка головує
на Конференції, та секретар Конференції.
4.1.10. Конференція може взяти до розгляду, у порядку, встановленому цим Статутом, і
вирішити будь-яке питання діяльності Федерації, крім випадків, передбачених
п. 4.1.19. цього Статуту.
4.1.11. Про проведення Конференції члени Федерації повідомляються письмово на адресу
відокремлених підрозділів Федерації з використанням електронних засобів зв’язку
із зазначенням місця, часу проведення Конференції, а також норми представництва
та проекту порядку денного запропонованого Президією Федерації. Інформація
для членів Федерації про скликання Конференції розміщення на офіційному сайті
Федерації в мережі Інтернет з доступом для членів Федерації.
4.1.12. Повідомлення повинно бути направлене та розміщене не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Конференції.
4.1.13. Постійний член Федерації має право на включення питання до порядку денного
Конференції за умови, що таку пропозицію, разом з документами, що пропонується
розглянути, подано письмово до Президії Федерації не пізніше як за 10 діб до дня
початку Конференції.
4.1.14. Не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення Конференції всім відокремленим
підрозділам та Постійним членам Федерації повинна бути надана можливість
ознайомитися з проектами документів, які будуть розглядатися згідно порядку
денного Конференції.
4.1.15. На Конференції не можуть розглядатися питання, що не включені до порядку
денного.
4.1.16. Конференція вважається повноважною і може приймати рішення, якщо для участі в
ній прибули та зареєструвались для участі не менше половини делегатів, обраних
відокремленими підрозділами Федерації. Конференція проводиться виключно за
особистої участі обраних делегатів, без застосування телефону або електронних
засобів зв’язку.
4.1.17. У випадку, якщо Конференція не може приймати рішення в зв’язку з невиконанням
вимог п.4.1.16. Статуту, орган, або особи, які скликали Конференцію, призначає, в
порядку, встановленому цим Статутом, нову дату проведення Конференції.
4.1.18. Така нова дата може бути призначена не раніше ніж через 20 діб після дати
Конференції, що не відбулася. У випадку повторного скликання вимога п.4.1.16. не
діє.
4.1.19. Якщо на Конференції, яка проводиться після повторного скликання, прибули та
зареєструвались для участі не більше половини обраних делегатів Конференції,
Конференція може вирішити будь-яке питання, що відноситься до її повноважень,
за виключенням затвердження Статуту Федерації, змін та доповнень до нього, а
також прийняття рішень про реорганізацію та/або саморозпуск (ліквідацію)
Федерації.
4.1.20. Чергові Конференції проводяться не рідше одного разу на два роки.
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4.1.21. Конференції скликаються з дотриманням наступної процедури:
4.1.21.1. Чергова Конференція скликається у терміни, визначені попередньою
Конференцією, але не пізніше ніж через два календарні роки після
попередньої Чергової Конференції.
4.1.21.2. Час, місце проведення, норму представництва делегатів від відокремлених
підрозділів пропорційно кількості Постійних членів Федерації, які
перебувають на обліку у кожному відокремленому підрозділі та проект
порядку денного Чергових Конференції визначається Президією
Федерації.
4.1.21.3. Позачергова Конференція скликаються рішенням:
4.1.21.3.1. Президії або Президента Федерації самостійно або за письмовою вимогою
конференцій відокремлених підрозділів, на обліку у яких знаходяться
загалом понад 10% Постійних членів Федерації або на вимогу
Спостережної Ради Федерації;
4.1.21.3.2. Ревізійної Комісії Федерації, у випадку встановлення порушення
Президентом та/або Президією Федерації вимог цього Статуту або
законодавства;
4.1.21.3.3. Повторним рішенням конференцій відокремлених підрозділів, на обліку у
яких знаходяться загалом понад 10% Постійних членів Федерації, у
випадку невиконання Президією або Президентом відповідної письмової
вимоги, передбаченої п. 4.1.21.3.1.
4.1.21.3.4. Повторним рішенням Спостережної Ради Федерації, у випадку
невиконання Президією або Президентом відповідної письмової вимоги,
передбаченої п. 4.1.21.3.1.
4.1.21.3.5. Час, місце проведення, норму представництва делегатів від відокремлених
підрозділів пропорційно кількості Постійних членів Федерації, які
перебувають на обліку у кожному відокремленому підрозділі та проект
порядку денного Позачергової Конференції визначається особами або
органом, який скликає Позачергову Конференцію.
4.1.21.4. Позачергова Конференція не скликається протягом 6 (шести) місяців
після проведення Чергової Конференції та якщо до дати проведення
наступної Чергової конференції залишилось менше 6 (шести) місяців, крім
скликання рішенням Президента або Президії у випадках наявності
невідкладних обставин.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.

Між Конференціями керівництво діяльністю Федерації здійснює постійно діючий
колегіальний керівний орган - Президія Федерації (далі - Президія).
Президія обирається Конференцією з терміном повноважень 4 (чотири) роки у
складі не більше 11 (одинадцяти) осіб, діє на весь термін між Конференціями і
складає повноваження після обрання нового складу. Президент Федерації є членом
Президії за посадою.
Кандидатури на розгляд Конференції для обрання членів до складу Президії
подаються:
4.2.2.1. до 5 (п’яти) осіб – обраним на Конференції Президентом Федерації;
4.2.2.2. до 5 (п’яти) осіб – делегатами Конференції, на якій проводиться обрання
членів Президії.
Кількість кандидатур для обрання членів до складу Президії від Президента
Федерації та від делегатів Конференції, на якій проводиться обрання членів
Президії, має бути рівною.
Якщо член Президії подає письмову заяву про припинення повноважень або
втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин, Президія своїм рішенням
припиняє повноваження вказаного члена Президії.
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4.2.5. Президія підзвітна Конференції, організовує дотримання вимог Статуту та рішень
Конференції, у тому числі реалізацію програм та проектів, вирішує всі питання
діяльності Федерації, крім тих, що входять до виключних повноважень
Конференції та Ревізійної Комісії Федерації.
4.2.6. Діяльність Президії очолює Президент Федерації.
4.2.7. Зі свого складу Президія обирає Першого віце-президента і віце-президентів за
напрямками діяльності, для координації діяльності Федерації по забезпеченню
виконання обов’язків та повноважень Президії, сприянню діяльності групи
радників Федерації, Виконавчій дирекції, робочим органам Федерації, та секретаря
Президії відповідального за складання та збереження протоколів засідань, рішень
Президії та організацію документообігу Президії. За пропозицією Президента
повноваження віце-президента може бути покладено на Постійного члена
Федерації, який не входить до Президії.
4.2.8. Президія проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на
шість місяців. Не рідше одного разу на рік Президія проводить спільні засідання з
консультативно-дорадчими органами Федерації. Засідання Президії призначається
Президентом Федерації або рішенням не менше ніж половини членів Президії або
за рішенням Ревізійної комісії Федерації.
4.2.9. Порядок денний засідання пропонується Президентом Федерації, членами
Президії, або Ревізійною Комісією Федерації, у випадку коли вони призначають
засідання, і затверджується рішенням Президії на засіданні.
4.2.10. Члени Президії можуть інформуватися про засідання Президії повідомленням
факсом, електронною поштою, кур'єрською службою, персонально під підпис.
4.2.11. Головує на засіданні Президії Президент Федерації, а за його відсутності – Перший
віце-президент Федерації або за рішенням Президії - один з членів Президії.
4.2.12. Засідання Президії вважається повноважним, якщо на ньому присутня більшість
членів Президії, за умови якщо члени Президії не пізніше ніж за 3 доби до дня
проведення засідання попереджені письмово про час, місце проведення та
пропозиції щодо порядку денного засідання Президії.
4.2.13. У засіданнях Президії мають право брати участь з правом дорадчого голосу Почесні
Президент та Віце-президенти Федерації, члени Спостережної ради Федерації, Ради
Ветеранів, почесні члени Федерації, виконавчий директор Федерації, Голова групи
радників Федерації, члени Ревізійної комісії Федерації.
4.2.14. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Президії. При рівності голосів вирішальним є голос Президента Федерації, а
за його відсутності – Першого віце-президента.
4.2.15. В разі необхідності, Президія може прийняти рішення стосовно питань, які
попередньо розглядалися на засіданні, шляхом опитування членів Президії з
використанням телефону або електронних засобів зв’язку. В цьому випадку
рішення приймається при відсутності заперечень зі сторони членів Президії.
Голосування шляхом опитування проводиться з дотриманням наступної
процедури:
4.2.15.1. Повідомлення електронною поштою, яке містить пропозицію затвердити,
погоджений Президентом Федерації, або особою, яка виконує його
обов’язки, проект рішення Президії по питанню, що попередньо
розглядалось Президією, направляється Секретарем Президії всім членам
Президії, за електронними адресами, вказаними членами Президії, як
персональні адреси для проведення опитування;
4.2.15.2. Секретар Президії до початку опитування телефоном попереджує членів
Президії про направлення проекту рішення та після початку опитування
перевіряє отримання надісланого проекту рішення;
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4.2.15.3. При ненадходженні протягом 3 (трьох) діб, з дня направлення, письмових
заперечень, рішення вважається прийнятим;
4.2.15.4. У випадку тимчасової неможливості отримати повідомлення
електронною поштою, яка виникає у члена Президії, термін проведення
опитування може бути продовжений рішенням Президента Федерації;
4.2.15.5. У випадку наявності заперечень та виявлені необхідності внесення змін
до проекту рішення запропонованого для прийняття опитуванням, за
рішенням Президента Федерації, або особи, яка виконує його обов’язки,
процедура опитування може бути проведена повторно за іншим проектом
рішення, або проект подається на розгляд засідання Президії Федерації;
4.2.15.6. Процедура голосування шляхом опитування може проводитись також з
використанням факсу, телефонного зв’язку або різних засобів зв’язку
одночасно, при наявності підтвердження отримання членами Президії
проекту рішення, щодо затвердження якого проводиться опитування.
4.2.16. Для організації здійснення повноважень Президія може затверджувати регламент
своєї роботи.
4.2.17. Рішення Президії оформляються протоколом, який підписується Президентом або
особою, яка виконує його обов’язки, та секретарем Президії. Протоколи засідань
Президії зберігаються Секретарем Президії.
4.2.18. До повноважень та обов’язків Президії належать:
4.2.18.1. розробка та затвердження планів реалізації напрямів досягнення мети
діяльності Федерації, згідно з цим Статутом та рішеннями Конференції,
затвердження річних звітів про результати діяльності Федерації;
4.2.18.2. встановлення порядку фінансування та реалізації напрямів досягнення
мети діяльності Федерації, затвердження правил, процедур та інших
внутрішніх документів Федерації;
4.2.18.3. визначення основних напрямів діяльності Виконавчої дирекції Федерації
та затвердження звітів про їх виконання;
4.2.18.4. створення робочих органів, призначення керівників цих органів і
визначення їх повноважень та обов’язків, затвердження правил змагань з
автомобільного спорту та інших заходів Федерації;
4.2.18.5. у випадках, передбачених цим Статутом, прийняття рішень про прийняття
та припинення членства у Федерації;
4.2.18.6. прийняття, за поданням Президента Федерації, рішень про створення та
припинення відокремлених підрозділів Федерації, затвердження
«Порядку діяльності відокремленого підрозділу Федерації». Президія
може затверджувати положення про відокремлені підрозділи;
4.2.18.7. призначення, за пропозиціями конференцій відокремлених підрозділів
та/або Президента Федерації, голів відокремлених підрозділів Федерації;
4.2.18.8. припинення повноважень голів відокремлених підрозділів Федерації, у
випадку порушення ним законодавства та/або положень цього Статуту
та/або за поданням Президента Федерації або конференції
відокремленого підрозділу. У випадку припинення повноважень голови
відокремленого підрозділу Президія призначає проведення позачергової
Конференції відокремленого підрозділу та призначає, за поданням
Президента Федерації, тимчасово виконуючого обов’язки голови
відокремленого підрозділу;
4.2.18.9. прийняття рішення про тимчасове відсторонення голови відокремленого
підрозділу від виконання обов’язків на час проведення перевірки
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дотримання вимог цього Статуту, з призначенням тимчасового
виконуючого обов’язки;
4.2.18.10. прийняття рішень про заснування і припинення підприємств, установ,
організацій, а також про управління, придбання, захист та розпорядження
майном Федерації відповідно до цього Статуту та вимог законодавства;
4.2.18.11. у випадках, передбачених цим Статутом, притягнення до відповідальності
посадових осіб органів управління Федерації;
4.2.18.12. прийняття рішення про участь Федерації у спілках, асоціаціях,
об’єднаннях та в діяльності міжнародних організацій, визначення порядку
участі Федерації у діяльності таких організацій;
4.2.18.13. за поданням Президента Федерації обрання та відкликання Першого віцепрезидента та визначення напрямів діяльності окремих членів Президії;
4.2.18.14. надання за запитами Спостережної ради інформації щодо заходів для
досягнення мети діяльності Федерації, стану співпраці з партнерськими
організаціями, виконання вимог цього Статуту, рішень Конференції,
Президії та Президента Федерації, рекомендацій Спостережної Ради
Федерації.
4.2.18.15.
за поданням Президента Федерації надання згоди на призначення та
дострокове звільнення Виконавчого директора Федерації, на підставі
положень цього Статуту;
4.2.18.16.
затвердження за поданням Виконавчого директора Федерації
кошторису та граничної чисельності апарату Федерації, звітів Виконавчої
дирекції Федерації про виконання кошторису;
4.2.18.17.
встановлення порядку ведення та доступу до реєстру членів
Федерації та затвердження «Положення про членство у Федерації»;
4.2.18.18.
визначення розміру та порядку внесення вступних, членських,
цільових та інших доброчинних пожертв (внесків) для забезпечення
діяльності Федерації;
4.2.18.19. затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипу, символіки та
інших реквізитів Федерації та відокремлених підрозділів, встановлення
порядку їх використання та зберігання;
4.2.18.20. делегування частини своїх повноважень Президенту, Виконавчій
дирекції або відокремленим підрозділам Федерації;
4.2.18.21. висловлення своїм рішенням недовіри Президенту Федерації у випадку
встановлення порушення Президентом Федерації законодавства,
невиконання своїх обов’язків, визначених цим Статутом, рішеннями
Конференції та/або Президії, порушення вимог цього Статуту та
прийняття відповідного подання Конференції Федерації. Висловлення
недовіри Президенту Федерації тягне за собою скликання позачергової
Конференції, в порядок денний якої обов’язково включається питання
про розгляд подання Президії про дострокове припинення повноважень
Президента Федерації та проведення виборів Президента Федерації.
4.2.18.22. надання згоди на призначення та припинення повноважень голови
Групи радників Федерації, за поданням Президента Федерації;
4.2.18.23. виконання інших повноважень, згідно цього Статуту, рішень
Конференції та вимог законодавства, крім тих, що відносяться до
виключних повноважень Конференції та Ревізійної комісії.
4.2.19. Члени Президії виконують свої обов'язки на громадських засадах. За рішенням
Президії, в рамках затвердженого кошторису може здійснюватися компенсація
витрат, необхідних для виконання членом Президії своїх повноважень.
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4.2.20. З метою забезпечення координації планової діяльності передбачається проведення
одного разу на 3 місяці спільного засідання Президії з одним з консультативнодорадчим органом Федерації.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Президент Федерації – вища посадова особа Федерації обирається Конференцією з
терміном повноважень 4 (чотири) роки з числа Постійних членів Федерації.
Президент Федерації, є членом Президії за посадою. Одна і та сама особа не може
бути обрана на посаду Президента більше ніж на два терміни повноважень поспіль.
Кандидатури на посаду Президента подаються відокремленими підрозділами
Федерації не пізніше ніж за 10 (десять) діб до дати проведення Конференції, до
порядку денного якої пропонується включення питання виборів Президента
Федерації. Голосування по кандидатурах на посаду Президента Федерації
проводиться після обговорення висунутих кандидатур та програм кандидатів на
посаду Президента Федерації. Рішення про обрання Президента приймається в
порядку, встановленому п. 4.1.8.2. цього Статуту.
Президент Федерації підзвітний Конференції та керує діяльністю Президії та
Федерації в цілому, у тому числі реалізацією комплексної програми Федерації.
Президент Федерації діє увесь строк між Конференціями і складає повноваження у
день обрання нового Президента Федерації.
Конференція, має право достроково припинити повноваження Президента
Федерації на підставі:
4.3.3.1. письмової заяви Президента Федерації;
4.3.3.2. вступу Президента Федерації на державну або іншу публічну службу, яка
згідно вимог законодавства, виключає суміщення обов’язків або створює
конфлікт інтересів;
4.3.3.3. завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Президента Федерації
майнової або немайнової шкоди Федерації, яка визнається Конференцією
як значна;
4.3.3.4. висловлення недовіри Президенту Федерації рішенням Президії.
Президент Федерації вирішує будь-які питання діяльності Федерації, за винятком
віднесених до повноважень Конференції, Президії та Ревізійної Комісії Федерації,
крім повноважень, делегованих Конференцією та Президією відповідно до цього
Статуту.
Президент Федерації в межах повноважень, встановлених цим Статутом для
досягнення мети діяльності Федерації, виконання рішень Конференції та вимог
законодавства:
4.3.5.1. без доручення діє від імені Федерації та представляє Федерацію у
відносинах з державними органами та органами місцевого
самоврядування, міжнародними та громадськими об’єднаннями,
підприємствами та установами України та в інших державах, укладає
договори, контракти та інші правочини, підписує документи від імені
Федерації;
4.3.5.2. видає, в межах повноважень встановлених цим Статутом, рішеннями
Конференції та Президії обов’язкові до виконання розпорядження;
4.3.5.3. головує на засіданнях Президії і Конференції;
4.3.5.4. організує і керує роботою Президії, розподіляє обов`язки між членами
Президії та, в разі необхідності, доручає їм виконувати дії від імені
Федерації у своїх сферах відповідальності для досягнення мети діяльності
Федерації;
4.3.5.5. подає Конференції пропозиції щодо основних напрямів діяльності
Федерації та звітує про її виконання;
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4.3.5.6. звітує Конференції про діяльність Президії та Федерації в цілому в період
між Конференціями;
4.3.5.7. подає Конференції пропозиції щодо обрання Почесних Президентів та
Почесних віце-президентів Федерації;
4.3.5.8. подає Конференції або Президії пропозиції щодо створення та
припинення
діяльності,
відповідно
до
«Порядку
діяльності
відокремленого підрозділу Федерації»;
4.3.5.9. подає Президії пропозиції щодо обрання та дострокового звільнення
Виконавчого директора Федерації на підставі висловлення недовіри у
випадку встановлення порушення Виконавчим директором Федерації
законодавства, невиконання своїх обов’язків, визначених цим Статутом,
рішеннями Конференції, Президії та/або Президентом Федерації;
4.3.5.10. подає Президії пропозиції щодо надання згоди на призначення та
дострокового звільнення Голови групи радників Федерації;
4.3.5.11. в порядку, встановленому цим Статутом формує та очолює Раду
відокремлених підрозділів Федерації при Президентові Федерації;
4.3.5.12. подає пропозиції Президії про вступ до громадських об'єднань,
міжнародних організацій, громадських (неурядових) організацій інших
країн, форми участі у діяльності таких організацій та про вихід із них;
4.3.5.13. здійснює інші повноваження згідно з цим Статутом та рішеннями
Конференції
та
Президії,
міжнародними
угодами
Федерації,
законодавством.
4.3.6. Під час відсутності Президента Федерації його обов’язки виконує Перший віцепрезидент, або за рішенням Президії, один з членів Президії.
4.3.7. Для організації виконання Президентом Федерації повноважень, встановлених цим
Статутом, в межах кошторису Федерації може створюватися Секретаріат
Президента Федерації.
4.3.8. Президент Федерації здійснює свої повноваження на громадських засадах. За
рішенням Президії, в рамках затвердженого кошторису може здійснюватися
компенсація витрат, необхідних для виконання Президентом Федерації своїх
повноважень.
4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

З метою залучення досвіду та можливостей представників ділових кіл України та
інших країн, органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій –
партнерів Федерації, інститутів громадянського суспільства, осіб, які виконували
обов’язки Президента Федерації, до участі у діяльності Федерації, сприяння
досягненню мети діяльності Федерації, Конференція Федерації за поданням
Президента Федерації створює консультативно-дорадчий орган Спостережну раду
Федерації (далі – Спостережна Рада) у кількості не більше 12 (дванадцяти) осіб.
У діяльності Спостережної Ради з правом голосу беруть участь Президент та
Перший віце-президент Федерації.
Термін повноважень члена Спостережної Ради встановлюється до першої, з
моменту обрання, Чергової Конференції Федерації, після завершення 5 (п’яти)
років з дня призначення.
Якщо член Спостережної Ради подає письмову заяву про припинення повноважень
або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин, Спостережна Рада
своїм рішенням припиняє повноваження вказаного члена Спостережної Ради.
Якщо за будь-яких причин загальна кількість членів Спостережної Ради становить
менше 12 (дванадцяти) осіб, Спостережна Рада за поданням Президента або
Президії Федерації, може своїм рішенням дообрати (кооптувати) до свого складу
нових членів, до загальної кількості, що не перевищує 12 (дванадцяти) осіб, з
терміном повноважень до наступної чергової Конференції.
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4.5.

Спостережна рада підзвітна Конференції.

4.6.

Для досягнення мети діяльності Федерації, Спостережна рада:
4.6.1.1. залучає до участі у діяльності Федерації представників зацікавлених
організацій та заінтересованих осіб України та інших країн;
4.6.1.2. сприяє реалізації рішень Конференції, Президії та Президента Федерації
та участі організацій, представлених у Спостережній Раді, у реалізації
програм та проектів, що їх реалізує Федерація;
4.6.1.3. сприяє наданню методологічної, технічної, організаційної та матеріальної
допомоги діяльності Федерації;
4.6.1.4. бере участь у підготовці пропозицій щодо розширення та розвитку всіх
напрямів діяльності Федерації;
4.6.1.5. здійснює попередній розгляд проектів комплексної співпраці Федерації з
суб’єктами підприємницької діяльності для досягнення мети діяльності
Федерації;
4.6.1.6. має право ініціювати проведення позачергової Конференції у випадку
встановлення порушення Президентом та/або Президією Федерації вимог
законодавства, цього Статуту, рішень Конференції Федерації;
4.6.1.7. заслуховує інформацію Президента та Президії щодо заходів для
досягнення мети діяльності Федерації, стану співпраці з партнерськими
організаціями, виконання вимог цього Статуту, рішень Конференції,
Президії та Президента Федерації, рекомендацій Спостережної Ради
Федерації.
4.6.2. Для організації роботи Спостережна Рада зі свого складу обирає Голову,
заступників Голови та секретаря Спостережної Ради, як правило, з числа
співробітників Федерації.
4.6.3. Засідання Спостережної Ради скликаються Головою Спостережної Ради за потреби
або за пропозицією Президента Федерації.
4.6.4. Спостережна Рада може приймати рішення у випадку, коли на засіданні присутні не
менше половини членів Спостережної Ради.
4.6.5. Рішення Спостережної Ради приймаються більшістю голосів членів Спостережної
Ради присутніх на засіданні.
4.6.6. Рішення щодо ініціювання проведення позачергової Конференції приймається
більшістю у ¾ (три четверті) від загальної кількості членів Спостережної Ради.
4.6.7. Спостережна Рада може визначити випадки прийняття рішення з застосуванням
кваліфікованої більшості по іншим питанням та порядок прийняття рішення
шляхом опитування.
4.6.8. Для організації діяльності Спостережна рада Федерації може затверджувати
Положення про Спостережну раду Федерації.
4.6.9. Члени Спостережної ради мають право брати участь у засіданнях Конференції,
Президії та робочих органів Федерації з правом дорадчого голосу.
4.6.10. Члени Спостережної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. За
рішенням Президії Федерації, в рамках затвердженого кошторису може
здійснюватися компенсація витрат, необхідних для виконання членом
Спостережної радою своїх обов'язків.
4.6.11. Пропозиції Спостережної Ради обов’язкові для розгляду органами управління
Федерації в межах їх повноважень.
4.7.

З метою залучення досвідчених автомобільних спортсменів, тренерів, інших
фахівців всіх сфер діяльності Федерації, створення механізму використання досвіду
ветеранів для сприяння досягненню мети діяльності Федерації, Конференцією
Федерації за поданням Президента Федерації формується консультативно22

дорадчий орган Федерації - Рада ветеранів Федерації (далі – Рада Ветеранів) у
кількості не більше 8 (восьми) осіб.
4.7.1. Термін повноважень члена Ради Ветеранів не обмежується.
4.7.2. Якщо член Ради Ветеранів подає письмову заяву про припинення повноважень або
втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин, Рада Ветеранів своїм
рішенням припиняє повноваження вказаного члена Ради Ветеранів.
4.7.3. Якщо за будь-яких причин загальна кількість членів Ради Ветеранів становить
менше 8 (восьми) осіб, за поданням Президента Федерації, Рада Ветеранів може
своїм рішенням дообрати (кооптувати) до свого складу нових членів, до загальної
кількості, що не перевищує 8 (восьми) осіб, з терміном повноважень до наступної
чергової Конференції.
4.8.

Рада Ветеранів підзвітна Конференції.

4.9.

Для досягнення мети діяльності Федерації, Рада Ветеранів:
4.9.1.1. Розглядає та дає рекомендацію Президії Федерації щодо кандидатур
прийняття рішень про прийом у Постійні члени Федерації;
4.9.1.2. Подають пропозиції щодо прийому Почесних членів Федерації;
4.9.1.3. Бере участь у підготовці рішення Президії Федерації стосовно
призначення Голови відокремленого підрозділу;
4.9.1.4. Розглядає та подає керівним органам Федерації пропозиції щодо допомоги
ветеранам автомобільного спорту;
4.9.1.5. Розглядає інші питання ветеранського руху, згідно «Положення про Раду
ветеранів» .
Для організації роботи Рада Ветеранів зі свого складу обирає Голову, заступника
Голови та секретаря Ради ветеранів, як правило, з числа співробітників Федерації.
Засідання Ради ветеранів скликаються Головою Ради ветеранів за потреби або за
пропозицією Президента або Президії Федерації.
Для організації діяльності Ради Ветеранів Президія Федерації може затверджувати
«Положення про Раду ветеранів Федерації».
Члени Ради ветеранів виконують свої обов'язки на громадських засадах. За
рішенням Президії Федерації, в рамках затвердженого кошторису може
здійснюватися компенсація витрат, необхідних для виконання членом Ради
ветеранів своїх обов'язків
Рішення Ради Ветеранів приймається простою більшістю голосів присутніх на
засіданні. Засідання Ради Ветеранів вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більше половини членів Ради Ветеранів.
Пропозиції Ради ветеранів обов’язкові для розгляду керівними, консультативнодорадчими та робочими органами Федерації в межах їх повноважень.
З метою координації діяльності за рішенням Президії Федерації можуть
проводитись спільні засідання Президії та Ради ветеранів.

4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.

4.9.6.
4.9.7.
4.9.8.
4.10.

З метою залучення відокремлених підрозділів до обговорення основних напрямів
діяльності Федерації та відокремлених підрозділів, розгляд пропозицій щодо
вдосконалення організаційної структури Федерації та досягнення мети діяльності
Федерації, рішенням Президента Федерації формується консультативно-дорадчий
орган Федерації - Рада відокремлених підрозділів при Президентові Федерації (далі
- Рада відокремлених підрозділів).
4.10.1. До складу Ради відокремлених підрозділів за поданням конференції
відокремленого підрозділу рішенням Президента Федерації призначаються по
одному представнику від кожного відокремленого підрозділу з числа Постійних
членів Федерації, які є на обліку у відповідному відокремленому підрозділі.
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4.10.2. Засідання Ради відокремлених підрозділів скликаються в міру необхідності
рішенням Президента самостійно або за вимогою не менше 1/3 відокремлених
підрозділів. Головує на засіданнях Президент або за його дорученням Перший віцепрезидент.
4.10.3. Рішення Ради відокремлених підрозділів приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні. Засідання Ради відокремлених підрозділів вважається
правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради
відокремлених підрозділів.
4.10.4. Для ведення протоколу засідання Рада відокремлених підрозділів може
призначати секретаря засідання.
4.10.5. Пропозиції Ради відокремлених підрозділів обов’язкові для розгляду керівними,
консультативно-дорадчими та робочими органами Федерації в межах їх
повноважень.
4.10.6. З метою координації діяльності за рішенням Президії Федерації проводяться
спільні засідання Президії та Ради відокремлених підрозділів.
4.11.

Виконавча дирекція Федерації (далі – Виконавча дирекція) є керівним
адміністративно-виконавчим органом Федерації.
4.11.1. Виконавча дирекція утворюється для організаційного, правового, інформаційного,
фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Федерації, її керівних
та робочих органів, організації реалізації їх рішень, надання необхідної допомоги
членам Федерації, відокремленим підрозділам Федерації та іншим особам з питань,
передбачених цим Статутом і незаборонених законодавством для неприбуткових
організацій.
4.11.2. Діяльність Виконавчої дирекції та Виконавчого директора Федерації (далі –
виконавчий директор) регулюється цим Статутом та окремим Положенням, яке
затверджується Президією.
4.11.3. Виконавчу дирекцію очолює Виконавчий директор, підконтрольний і підзвітний
Президенту та Президії Федерації, діє на підставі повноважень встановлених цим
Статутом, рішеннями Конференції, Президента та Президії Федерації, прийнятих в
межах їх повноважень, встановлених цим Статутом та відповідно до законодавства.
4.11.4. Виконавчий директор призначається на посаду Президентом Федерації за згодою
Президії Федерації з терміном повноважень 4 (чотири) роки.
4.11.5. Президія має право достроково припинити повноваження Виконавчого директора
на підставі:
4.11.5.1. письмової заяви Виконавчого директора;
4.11.5.2. вступу Виконавчого директора на державну або іншу публічну службу, яка
згідно вимог законодавства виключає суміщення обов’язків або створює
конфлікт інтересів;
4.11.5.3. завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Виконавчого директора
майнової або немайнової шкоди Федерації, яка визнається Президією як
значна;
4.11.5.4. висловлення недовіри зі сторони Президента Федерації.
4.11.6. З метою забезпечення виконання обов’язків та повноважень Виконавчої дирекції у
її складі за пропозицією Виконавчого директора, рішенням Президента Федерації
за згодою Президії Федерації призначаються заступники Виконавчого директора спортивний директор та окремі директори за напрямами діяльності Федерації.
4.11.7. Виконавча дирекція:
4.11.7.1. забезпечує поточну діяльність Федерації відповідно до законодавства,
Статуту, рішень Конференції та Президії;
4.11.7.2. організовує виконання рішень органів управління Федерації, договорів,
угод та контрактів;
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4.11.7.3. забезпечує ведення Реєстру членів Федерації та дотримання вимог
«Положення про членство у Федерації»;
4.11.7.4. надає методичну та організаційну допомогу, контролює та координує
діяльність відокремлених підрозділів у межах визначених повноважень;
4.11.7.5. від імені Федерації здійснює функції власника коштів і майна Федерації;
4.11.7.6. представляє Федерацію та її керівні органи у державних органах та
органах
місцевого
самоврядування,
міжнародних
організаціях,
підприємствах, установах, організаціях, громадських об’єднаннях тощо;
4.11.7.7. готує проекти кошторису Федерації і забезпечує його виконання та готує
звіти про фінансово-господарську діяльність;
4.11.7.8. розробляє проекти рішень керівних органів Федерації та готує інші
матеріали на їх розгляд;
4.11.7.9. розвиває матеріально-технічну базу Федерації, здійснює в межах,
визначених законодавством, управління відокремленими підрозділами,
підприємствами, установами та іншими юридичними особами,
засновником яких є Федерація;
4.11.7.10.
здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів
Федерації довідковими, консультативними, методичними матеріалами;
4.11.7.11.
організовує надання консультативної, методологічної, організаційної,
технічної та інших видів допомоги членам Федерації та іншим особам,
надання якої передбачено цим Статутом;
4.11.7.12.
забезпечує зберігання документів Федерації;
4.11.7.13.
здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.
4.12.

Для досягнення мети діяльності Федерації Виконавчий директор:
4.12.1.1. керує Виконавчою дирекцією та координує діяльність відокремлених
підрозділів Федерації;
4.12.1.2. забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів Федерації;
4.12.1.3. має право першого підпису при розпорядженні грошовими та іншими
матеріальними засобами Федерації на суму, що не перевищує 100 000 грн.
(сто тисяч гривень), в межах затвердженого кошторису Федерації;
4.12.1.4. без доручення діє від імені Федерації, укладає договори, контракти та інші
правочини на суму, що не перевищує 100 000 грн. (сто тисяч гривень);
4.12.1.5. має право першого підпису при розпорядженні грошовими та іншими
матеріальними засобами Федерації на суму, що перевищує 100 000 грн.
(сто тисяч гривень), при наявності письмового дозволу Президії Федерації
у вигляді відповідного рішення, - в межах затвердженого кошторису
Федерації;
4.12.1.6. без доручення діє від імені Федерації, укладає договори, контракти та інші
правочини на суму, що перевищує 100 000 грн. (сто тисяч гривень) при
наявності письмового дозволу Президії Федерації у вигляді відповідного
рішення, - в межах затвердженого кошторису Федерації;
4.12.1.7. відкриває і закриває рахунки Федерації в банках та інших фінансових
установах, за письмовим дозволом Президії Федерації у вигляді
відповідного рішення, підписує банківські та інші фінансові документи;
4.12.1.8. укладає трудові договори, приймає та звільняє працівників Федерації
згідно з законодавством, видає накази та інші обов'язкові для працівників
Федерації акти, керує їхньою діяльністю, преміює їх та накладає
дисциплінарні стягнення;
4.12.1.9. звітує Президенту та Президії Федерації про поточну діяльність
Виконавчої дирекції;
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4.12.1.10.
подає від імені Федерації претензії та позови до організацій і
підприємств та громадян у відповідності до законодавства;
4.12.1.11.
затверджує штатний розклад та штатний розпис в межах
затверджених Президією кошторису та граничній чисельності апарату
Федерації;
4.12.1.12.
має право, на період своєї відсутності, покласти виконання обов’язків
виконавчого директора на заступника виконавчого директора;
4.12.1.13.
має право видавати іншим особам довіреності на вчинення
юридичних дій від імені Федерації;
4.12.1.14.
приймає на роботу головного бухгалтера Федерації або укладає
договір з особою, що надає послуги з ведення бухгалтерського та
податкового обліку;
4.12.1.15.
здійснює інші повноваження в межах, визначених цим Статутом,
рішеннями Президії Федерації та законодавством.
4.13.

З метою досягнення мети діяльності Федерації по окремих напрямах та в окремих
сферах діяльності, Конференція та Президія можуть утворювати постійні та
тимчасові комітети, комісії, секції, робочі групи та інші робочі органи Федерації
(далі – робочі органи), до складу яких входять члени Федерації, що мають
практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності. До участі у діяльності
робочих органів можуть також залучатись інші (сторонні) фахівці.

4.14.

Для координації а також для організаційного протокольного, документального та
іншого забезпечення діяльності керівних, консультативно-дорадчих та робочих
органів Федерації, в складі Виконавчої дирекції створюється Секретаріат Федерації
та чолі з відповідальним секретарем Федерації.

4.15.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації, додержанням
положень Статуту та виконанням рішень Конференції Президією, Президентом
Федерації, Виконавчою Дирекцією, комітетами, іншими структурними
підрозділами Федерації та членами Федерації, відокремленими підрозділами та їх
Головами, здійснює Ревізійна Комісія Федерації (далі - Ревізійна Комісія) у складі
не менше трьох але не більше п’яти осіб.
4.15.1. Ревізійна Комісія обирається Конференцією з терміном повноважень 4 (чотири)
роки та підзвітна Конференції. Членами Ревізійної Комісії можуть обиратись
тільки Постійні члени Федерації.
4.15.2. Якщо член Ревізійної Комісії подає письмову заяву про припинення повноважень
або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин - у зв'язку з чим
кількість членів Ревізійної Комісії стає меншою, ніж визначено цим Статутом,
Президія своїм рішенням дообирає (кооптує) нового члена на строк до чергової
Конференції.
4.15.3. Конференція, має право достроково припинити повноваження члена Ревізійної
комісії Федерації на підставі:
4.15.3.1. письмової заяви члена Ревізійної комісії;
4.15.3.2. вступу члена Ревізійної комісії на державну або іншу публічну службу, яка
згідно вимог законодавства, виключає суміщення обов’язків або створює
конфлікт інтересів;
4.15.3.3. завдання рішеннями, діями або бездіяльністю члена Ревізійної комісії
майнової або немайнової шкоди Федерації, яка визнається Конференцією
як значна.
4.15.4. Ревізійна Комісія розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність всіх органів
Федерації, крім Конференції Федерації, створених на виконання цього Статуту, їх
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посадових осіб та співробітників Федерації та її відокремлених підрозділів, членів
Федерації,.
4.15.5. Для організації роботи Ревізійна Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника
Голови та секретаря Ревізійної Комісії.
4.15.6. У своїй діяльності Ревізійна Комісія керується законодавством, цим Статутом та
рішеннями Конференції.
4.15.7. Ревізійна Комісія з метою досягнення мети діяльності Федерації здійснює свою
діяльність шляхом проведення засідань, слухань, інспекцій, перевірок, в тому числі
виїзних.
4.15.8. Засідання Ревізійної Комісії скликаються Головою Ревізійної Комісії принаймні два
рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Президії або для
забезпечення права членів Федерації на оскарження, передбаченого цим Статутом.
4.15.9. Ревізійна Комісія може приймати рішення у випадку, коли на засіданні присутні не
менше 3 (трьох) членів Ревізійної Комісії.
4.15.10. При здійснені контрольних функцій члени Ревізійної Комісії зобов’язані
запобігати розголошенню конфіденційної та комерційної інформації, яка стала їм
відома при виконанні своїх обов’язків.
4.15.11. Член Ревізійної Комісії не може бути обраним до інших органів Федерації або
бути працівником Федерації. Члени Федерації, їх представники та посадові особи
повинні сприяти діяльності Ревізійної Комісії. Член Ревізійної Комісії не має права
передавати свої повноваження іншій особі і виконує свої обов'язки особисто.
4.15.12. Члени Ревізійної Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. За
рішенням Президії, в рамках затвердженого кошторису може здійснюватися
компенсація витрат, необхідних для виконання Ревізійною Комісією своїх
повноважень, встановлених цим Статутом.
4.15.13. Ревізійна Комісія має право отримувати від органів, посадових осіб, структурних
підрозділів, відокремлених підрозділів Федерації повну, достовірну та своєчасну
інформацію про діяльність Федерації, бухгалтерську або іншу документацію,
необхідну для виконання ними своїх повноважень, встановлених цим Статутом.
4.15.14. Протоколи засідань Ревізійної Комісії підписуються усіма членами Ревізійної
Комісії, присутніми на засіданні.
4.15.15. Рішення Ревізійної Комісії приймаються простою більшістю голосів членів
Ревізійної Комісії присутніх на засіданні. Член Ревізійної Комісії, не згодний з
рішенням більшості, має право викласти у протоколі або у окремому додатку до
протоколу свою окрему думку.
4.15.16. Ревізійна Комісія за дорученням Конференції або Президента Федерації, за
власною ініціативою або за пропозиціями Президії, конференції відокремленого
підрозділу або Виконавчої дирекції має право:
4.15.16.1. вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання
активів Федерації;
4.15.16.2. складати висновки про фінансову діяльність, достовірність звітів та
використання активів Федерації;
4.15.16.3. проводити ревізію коштів і майна Федерації, заснованих Федерацією
відокремлених підрозділів та організацій до затвердження Конференцією
річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
4.15.16.4. контролювати виконання кошторису Федерації та цільове використання
коштів та майна Федерації;
4.15.16.5. перевіряти відповідність законодавству укладених Федерацією,
створеними нею юридичними особами правочинів (договорів, угод тощо);
4.15.16.6. складати висновки з інших питань за поданням Конференції, Президента
або Президії;
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4.15.16.7. проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та
використання активів Федерації, залучати незалежних експертів до
вказаних перевірок;
4.15.16.8. вимагати, тимчасово вилучати, оглядати, копіювати будь-які документи,
записи або предмети, пов’язані з діяльністю Федерації у членів Федерації
та на робочих місцях співробітників Федерації, якщо прийде до висновку,
що ці документи, записи або предмети суттєво необхідні для здійснення
контролю за виконанням цього Статуту та рішень Конференції;
4.15.16.9. направити представника, який має право бути присутнім на засіданнях
керівних та робочих органів Федерації;
4.15.16.10. приймати участь у складанні ліквідаційного балансу при саморозпуску
(ліквідації) Федерації;
4.15.16.11. контролювати фінансову дисципліну членів Федерації, повноту та
своєчасність сплати ними вступних, членських, цільових та інших внесків;
4.15.16.12. здійснювати інші повноваження, віднесені цим Статутом, рішеннями
Конференції до повноважень Ревізійної Комісії.
4.16.

Для розробки проектів та рекомендацій щодо покращення та вдосконалення
статутної діяльності Федерації, надання консультаційної допомоги керівним та
робочим органам Федерації за згодою Президії рішенням Президента
затверджується Голова група радників Федерації.

4.17.

Плани роботи та склад групи радників Федерації за поданням Голови Групи
радників Федерації та за згодою Президії затверджуються Президентом Федерації.
Голова групи радників Федерації має право брати участь в засіданні Президії з
правом дорадчого голосу.

4.18.

Щорічний звіт про діяльність Федерації, Президії, Ревізійної Комісії та Виконавчої
дирекції Федерації підлягає оприлюдненню на засіданнях Конференції або на
офіційному Інтернет сайті Федерації протягом 30 днів з дня оголошення, але не
пізніше 01 травня року, наступного за звітним.
5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

5.1.
Члени Федерації мають право оскаржити:
5.1.1. Рішення, дію або бездіяльність іншого члена Федерації, органу відокремленого
підрозділу, у якому на обліку знаходиться член Федерації, виконавчої або посадової
особи Федерації, її структурних підрозділів шляхом подання скарги:
5.1.1.1. до Ревізійної Комісії - яка зобов'язана отримати письмові пояснення від
особи або органу, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та
протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути скаргу із
письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду
скаржника,
5.1.1.2. в разі відхилення скарги, до Конференції - яка зобов'язана розглянути
скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим
викликом члена Федерації який скаржиться, а також члена Федерації або
керівника органу, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
5.1.2. Рішення, дію або бездіяльність Ревізійної Комісії, Президента Федерації або
Президії шляхом подання скарги:
5.1.2.1. до органу, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржується,
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5.1.2.2. в разі відхилення скарги, до Конференції, яка зобов'язана розглянути
скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим
викликом члена Федерації який скаржиться, а також члена Федерації або
керівника органу, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
5.1.3. Конференція є найвищою інстанцією у вирішенні спорів в межах Федерації, із
зазначених в п.5.1. питань.
5.2.

Усі керівні органи Федерації мають у 30 денний терміни надавати відповіді
письмово або електронною поштою на запити членів Федерації щодо діяльності
керівних органів для досягнення мети діяльності Федерації.

5.3.

Скарги на рішення, дії та бездіяльність мають бути подані в письмовій формі із
зазначенням прізвища, імені та по батькові члена Федерації, зворотної адреси,
засобу зв’язку, викладенням суті його претензій та вимог по суті скарги.

5.4.

За результатами розгляду скарги може бути прийнято рішення про задоволення
скарги шляхом прийняття рішення, яке вимагається скаржником, або про відмову
в задоволенні скарги.

5.5.

Письмове повідомлення щодо результату розгляду скарги надсилаються
скаржнику та керівному органу, посадовій особі чи іншому члену Федерації, дії,
бездіяльність або рішення якого оскаржується, протягом 5 (п'яти) робочих днів з
дня прийняття відповідного рішення рекомендованим листом або під особистий
підпис.

5.6.

Скарга, яка потребує розгляду на Конференції, є підставою для скликання
позачергової Конференції в порядку, встановленому цим Статутом.
6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЕДЕРАЦІЇ

6.1.

Організаційна структура Федерації будується за територіальним принципом.
Федерація здійснює діяльність на своїй території діяльності через відокремлені
підрозділи Федерації (далі – відокремлені підрозділи), які утворюються та діють
згідно з цим Статутом та відповідно до «Порядку діяльності відокремленого
підрозділу Федерації», який затверджує Президія. Відокремлені підрозділи
створюються за територіальним принципом за наявності не менше 25 осіб, які вже
є членами Федерації або відповідають вимогам п.3.1. цього Статуту та подали
письмові заяви для вступу до Федерації.

6.2.

Письмове клопотання, підписане усіма ініціаторами створення відокремленого
підрозділу з відображенням прізвища, імені та по-батькові і дати народження
кожного ініціатора, направляється в Президію.

6.3.

Рішення про створення та припинення діяльності відокремленого підрозділу
приймається в порядку, встановленому цим Статутом, Конференцією або
Президією відповідно до «Порядку діяльності відокремленого підрозділу
Федерації»;
6.4.
Одночасно з рішенням про створення відокремленого підрозділу приймається
рішення про:
6.4.1. прийняття тих з ініціаторів створення відокремленого підрозділу, хто не є членом
Федерації, у члени Федерації;
6.4.2. територію діяльності відокремленого підрозділу;
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6.4.3. призначення з терміном повноважень 3 (три) роки, за поданням ініціаторів
створення відокремленого підрозділу та/або Президента Федерації, голови
відокремленого підрозділу. Головою відокремленого підрозділу може бути
призначений виключно Постійний член Федерації.
6.5.

Відокремлений підрозділ для досягнення мети діяльності Федерації керується
законодавством, цим Статутом, «Порядком діяльності відокремленого підрозділу
Федерації», рішеннями Конференції, Президента Федерації, Президії, Виконавчого
директора та конференції відокремленого підрозділу.

6.6.

З питань, що стосуються проведення спортивних та інших заходів Федерації,
відокремлені підрозділи також керуються рішеннями інших органів Федерації,
прийнятими в межах їх повноважень, визначених Статутом або іншими
внутрішніми актами (регламентними документами) Федерації.

6.7.

Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити вимогам цього
Статуту та внутрішнім актам (регламентними документам) Федерації.

6.8.

Президія затверджує та при необхідності вносить зміни до «Порядку діяльності
відокремленого підрозділу Федерації», за поданням Президента та/або
клопотанням конференції відокремленого підрозділу призначає та звільняє голову
відокремленого підрозділу Федерації.

6.9.

Відокремлені підрозділи за рішенням Президії можуть наділятися функціями щодо
управління майном Федерації, в межах встановленої Президією території
діяльності відокремленого підрозділу.

6.10.

Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами.

6.11.

Відомості про утворення та/або припинення відокремлених підрозділів Федерації
подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням
Федерації.

6.12.

Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Конференція яка
скликаються, з представників (делегатів) Постійних членів Федерації, які
перебувають на обліку у відокремленому підрозділі, не рідше одного разу на рік
згідно «Порядку діяльності відокремленого підрозділу Федерації», Головою
відокремленого підрозділу з власної ініціативи або на письмову вимогу не менш як
1/3 членів Федерації, які знаходяться на обліку у цьому підрозділі, або з ініціативи
Президії Федерації.

6.13.

Для керівництва поточною діяльністю відокремленого підрозділу Конференція
пропонує на розгляд Президенту та Президії Федерації кандидатури Голови
відокремленого підрозділу, а також, за поданням Голови відокремленого
підрозділу, призначає відповідального секретаря та склад Ради відокремленого
підрозділу.

6.14.

Конференція відокремленого підрозділу вважається правомочною, якщо на ній
присутні не менше 1/2 обраних делегатів. Порядок обрання делегатів на
Конференцію встановлюється «Порядком діяльності відокремленого підрозділу
Федерації». У засіданнях Конференції з правом дорадчого голосу можуть брати
участь асоційовані члени Федерації, які є на обліку у відокремленому підрозділі.
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6.15.

Рішення на Конференції приймається простою більшістю голосів.

6.16. Конференція відокремленого підрозділу:
6.16.1. розглядає питання діяльності відокремленого підрозділу та виконання рішень
керівних органів Федерації відповідно до «Порядку діяльності відокремленого
підрозділу Федерації»;
6.16.2. визначає пропонує на розгляд Президії Федерації кандидатури Голови
відокремленого підрозділу;
6.16.3. визначає представника відокремленого підрозділу до складу Ради відокремлених
підрозділів Федерації;
6.16.4. призначає та звільняє відповідального секретаря, склад Ради з терміном
повноважень 2 (два) роки;
6.16.5. звертається до Президії Федерації з поданням про звільнення від виконання
обов’язків голови відокремленого підрозділу у випадку встановлення порушення
головою відокремленого підрозділу законодавства, невиконання своїх обов’язків,
визначених цим Статутом, рішеннями Конференції та/або Президії та/або
конференції відокремленого підрозділу, внутрішніх актів (регламентних
документів) Федерації;
6.16.6. звертається до Президії та/або Президента з письмовою вимогою проведення
позачергової Конференції в порядку, встановленому цим Статутом;
6.16.7. у випадку невиконання Президією або Президентом відповідної письмової вимоги,
передбаченої п. 4.1.21.3.1. цього Статуту, приймає рішення про проведення
позачергової Конференції в порядку, встановленому цим Статутом;
6.16.8. вносить пропозиції до керівних органів Федерації щодо покращення діяльності
Федерації;
6.16.9. обирає делегатів на Конференцію Федерації.
6.17.

Рада відокремленого підрозділу здійснює керівництво відокремленим підрозділом
між Конференціями.

6.18.

Відокремлений підрозділ очолює Голова, який призначається та звільняється з
посади у порядку, визначеному цим Статутом.

6.19. Голова відокремленого підрозділу:
6.19.1. здійснює загальне керівництво відокремленим підрозділом в тому числі
організовує діяльність членів Федерації для досягнення мети діяльності Федерації,
виконання рішень Конференції, Президії, Президента, Виконавчої дирекції
Федерації, внутрішніх актів (регламентних документів) Федерації;
6.19.2. забезпечує сприяння наданню консультативної, методологічної, організаційної,
технічної та інших видів допомоги членам Федерації та іншим особам, надання якої
передбачено цим Статутом;
6.19.3. здійснює прийом та облік членів Федерації у відповідності вимог цього Статуту та
«Положення про членство у Федерації»;
6.19.4. забезпечує збирання встановлених Президією Федерації внесків;
6.19.5. звітує перед конференцією відокремленого підрозділу про свою діяльність;
6.19.6. звітує про діяльність відокремленого підрозділу Конференції, Президенту, Президії
та Виконавчій дирекції Федерації;
6.19.7. забезпечує надання членам Федерації інформації про діяльність Федерації та
відокремленого підрозділу та участь членів Федерації у заходах Федерації;
6.19.8. на підставі довіреності, що видається Федерацією за підписом Президента
Федерації, представляє відокремлений підрозділ у відносинах з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами
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приватного права, перед фізичними особами, здійснює інші дії за дорученням
керівних органів Федерації для досягнення мети діяльності Федерації;
6.19.9. виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом, «Порядком діяльності
відокремленого підрозділу Федерації» та надані рішенням Президії.
6.20.

Діяльність відокремленого підрозділу припиняється шляхом реорганізації або
закриття (ліквідації, припинення діяльності) на підставі:
6.20.1. вимог законодавства,
6.20.2. рішення Конференції або Президії Федерації - при порушенні відокремленим
підрозділом вимог законодавства, цього Статуту, рішень Конференції або керівних
органів Федерації, «Порядку діяльності відокремленого підрозділу Федерації»,
внутрішніх актів (регламентних документів) Федерації.
6.21.

Контроль діяльності відокремленого підрозділу Федерації здійснюється
Президентом, Президією, Ревізійною комісією, Виконавчим директором Федерації
в межах їх повноважень.
7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО
МАЙНА ФЕДЕРАЦІЇ

7.1.

Федерація, для досягнення мети діяльності, має право володіти, користуватися і
розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане
Федерації її членами або державою, набуте як вступні, членські, цільові та інші
внески, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями,
набуте в результаті власної підприємницької діяльності або створених Федерацією
юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок
власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на
інших підставах, не заборонених законом.

7.2.
Джерелами формування коштів і майна Федерації можуть бути:
7.2.1. вступні, щорічні та цільові членські внески членів Федерації, періодичність, розмір
та порядок сплати яких визначається Президією Федерації;
7.2.2. добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій;
Добровільні пожертвування - це внески, які сплачуються членами, або іншими
заінтересованими особами на реалізацію статутної мети та завдань Федерації,
проектів та програм в рамках статутної діяльності Федерації.
7.2.3. пасивні доходи;
7.2.4. дотації, субсидії або інша фінансова підтримка за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
7.2.5. доходи від основної діяльності Федерації відповідно до Статуту та законодавства;
7.2.6. благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога або технічна допомога, що
надається таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних
договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
7.2.7. майно придбане за рахунок власних коштів, тимчасово надане у користування
(крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.3.

Федерація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її
власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать
законодавству та Статуту.
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7.4.

Кошти і майно Федерації використовуються виключно для фінансування видатків
на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених даним Статутом.

7.5.

Федерація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних
органів Федерації.

7.6.

Конференція має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо
використання активів Федерації.

7.7.

Доходи (прибутки), майно Федерації або їх частини не підлягають розподілу серед
її членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Члени
Федерації не мають права на частку майна Федерації.

7.8.

Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на
праві власності майном.

7.9.

Члени Федерації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації.

7.10.

Право власності Федерації реалізує Конференція в порядку, передбаченому
законом та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном Федерації за
рішенням Конференції можуть бути покладені на Президію, Президента,
Виконавчого директора Федерації, юридичні особи (товариства, підприємства)
створені Федерацією, відокремлені підрозділи Федерації або передані громадським
спілкам, утвореним Федерацією.

7.11.

У період між Конференціями право власності на майно та кошти Федерації реалізує
Президія.

7.12.

Крім повноважень передбачених пунктом 4.1.4. цього Статуту, рішенням
Конференції (пункт 4.1.6. цього Статуту) та Президії (пункт 4.2.18.20. цього
Статуту) додатково, окремі функції господарського управління майном і коштами
Федерації можуть бути покладені на Виконавчу дирекцію.

7.13.

Майно, передане Федерації від її членів, є власністю Федерації і поверненню не
підлягає (крім переданого у користування без набуття права власності).

7.14.

Федерація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном,
здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать законодавству.

7.15.

Фінансово-господарська діяльність Федерації здійснюється на підставі кошторисів,
які затверджуються Президією за поданням Виконавчого директора.

7.16.

Членські внески є одним із джерел формування майна Федерації.

7.17.
7.18.

Вступні, членські, цільові та інші внески є безповоротною фінансовою допомогою
та надаються Федерації виключно для досягнення мети діяльності Федерації,
реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази Федерації.
Розмір річних членських, вступних та інших внесків встановлює Президія.

7.19.

У Федерації встановлюються наступні внески:
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7.19.1. Вступний членський внесок - це безповоротна фінансова допомога, яка сплачується
одноразово при прийнятті у Постійні члени Федерації.
7.19.2. Щорічний членський внесок - це безповоротна фінансова допомога, яка
сплачується членом Федерації щорічно протягом всього терміну перебування
членом Федерації.
7.19.3. Цільовий внесок - це безповоротна фінансова допомога, яка сплачується членами
Федерації у випадку необхідності фінансування за цільовим призначенням
конкретних програм або у зв'язку із участю у змаганнях чи інших заходах
Федерації.
7.20.

Федерація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

7.21.

У випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів, Федерація зобов'язана подавати та
оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

7.22.

Федерація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про
джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про
напрями їх використання відповідно до законодавства України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1.

Внесення змін і доповнень до цього Статуту проводиться за рішенням Конференції.

8.2.

Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо
за це рішення проголосує не менше, ніж 3/4 (три четвертих) делегатів, присутніх
на Конференції.

8.3.

Внесені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в уповноваженому
органі з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації в порядку,
встановленому законодавством.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОРОЗПУСК (ЛІКВІДАЦІЯ) ФЕДЕРАЦІЇ

9.1.
Припинення діяльності Федерації здійснюється:
9.1.1. за рішенням Федерації, прийнятим Конференцією, шляхом саморозпуску
(ліквідації) або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення);
9.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).
9.2.

Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням, яке приймається у порядку,
встановленому цим Статутом. Порядок та правові наслідки реорганізації
визначається відповідно до законодавства. Федерація не може бути реорганізована
в іншу організацію, метою якої є отримання прибутку.

9.3.

У разі реорганізації Федерації її майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.

9.4.

Саморозпуск (ліквідація) Федерації здійснюється за рішенням Конференції або за
рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених законодавством.
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9.5.

У разі саморозпуску (ліквідації) Федерації її активи не можуть перерозподілятись
між членами Федерації і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не
передбачено законом.

9.6.

Рішення про саморозпуск (ліквідацію) Федерації приймається у порядку,
встановленому цим Статутом.

9.7.

Конференція при прийнятті рішення про саморозпуск (ліквідацію) Федерації,
створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Федерації як юридичної
особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Федерації
після її ліквідації.

9.8.

Припинення діяльності Федерації шляхом саморозпуску (ліквідації) здійснюється в
порядку, передбаченому законодавством.

9.9.

У разі саморозпуску (ліквідації) Федерації її майно та кошти після задоволення
вимог кредиторів передаються за рішенням Федерації на статутні або благодійні
цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття
такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого
бюджету.

Головуючий Конференції,
Президент ФАУ

Л.М. Костюченко

Секретар Конференції

С.Г. Калниш
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