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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ» (надалі 
- Федерація) - це добровільна громадська організація, засновниками якої є громадяни 
України. 

1.2.Федерація створена за рішенням Загальних зборів засновників на основі 
єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Федерації , визначеної цим 
статутом у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські 
об'єднання». 

1.3.Створення і діяльність Федерації ґрунтується на принципах 
добровільності,самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед 
законом, відсутності майнового інтересу іі членів прозорості , відкритості та 
публічності , поваги до особистої думки і гідності кожного члена Федерації 

1.4.Федерація має статус юридичної особи і набуває цього права з моменту ії 
державної реєстрації. Федерація має самостійний баланс, рахунки в установах 
банків, круглу печатку з назвою, штампи, бланки з реквізитами, емблему та власну 
символіку , яка реєструється у встановленому законодавством України порядку. 

1.5.Виходячи із своїх інтересів , Федерація співпрацює і взаємодіє з 
політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими товариствами, 
підприємствами, профспілковими організаціями, органами державної влади і 
управління, місцевого самоуправління, а також з міжнародними і зарубіжними 
організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи і , як 
правило, на договірних засадах. 

1.6.Федерація має право бути учасником цивільно-правових 
 відносин ,набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства . 
1.7.Федерація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку. 
1.8.Облік і звітність здійснюються Федерацією у порядку , встановленому 

чинним законодавством України. 
1.9.Федерація не відповідає по зобов'язаннях ії членів , члени Федерації не 

відповідають по зобов'язаннях Федерації. 
1.10.Повне найменування українською мовою : громадська організація 

«ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ». 
1.11.Скорочене найменування українською мовою: ГО «ФЕДЕРАЦІЯ 

СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ». 
 1.12. Повне найменування російською мовою: общественная организация  
« ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ». 
1.13. Скорочене найменування російською мовою: ОО «ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ». 
1.14.Місцезнаходження Федерації: м. Харків 61003, майдан Рози 

Люксембург,1/3. 
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2.МЕТА , ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНІСТІ ФЕДЕРАЦІЇ. 

2.1 . Основною метою діяльності Федерації є: 
2.1.1. Розвиток спортивної боротьби в м. Харкові, підвищення ролі фізичної 

культури і спорту, покращення здоров я громадян, формування здорового способу 
життя громадян, задоволення та захист спільних інтересів членів Федерації. 

2.2.Основними завданнями Федерації є: 
2.2.1. Сприяння поширенню фізичної культури, пропаганді і популяризації 

спортивної боротьби як ефективного засобу підготовки і виховання, а також 
впровадження спортивної боротьби у практику фізично-оздоровчої роботи, а також 
розвиток і забезпечення матеріально-технічної бази для заняття спортивною 
боротьбою у м. Харкові. 

2.2.2. 3дійснення організаційної і методичної допомоги фізкультурно-
спортивним організаціям в роботі по притягненню населення м. Харкова до заняття 
спортивною боротьбою. 

2.2.3. Сприяння професійному розвитку, підвищення кваліфікації, підготовці 
кваліфікованих спеціалістів в області спортивної боротьби , забезпечення успішного 
виступу команд м. Харкова на спортивних змаганнях в Україні та за її межами 
(включаючи виїзди на міжнародні та інші турніри). 

2.3. Напрямами діяльності Федерації є: 
2.3.1. Розвиток і здійснення зв'язків (включаючи укладення договорів про 

співробітництво і обмін досвідом роботи) зі спортивними закладами України, 
підтримка міжнародних зв'язків, участь у здійснені заходів , що не суперечать 
міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або 
вступ до міжнародних громадських організацій . 

2.3.2. Встановлення контактів з правоохоронними органами, з метою 
надання допомоги в забезпеченні громадського порядку. 

2.3.3. 3дійснення правового і соціального захисту всіх членів Федерації, 
піклування про ветеранів та інвалідів спорту. 

2.3.4. Організація та проведення змагань зі спортивної боротьби районного та 
міського масштабу і різноманітних турнірів( в т.ч. міжнародні турніри) як на території 
м. Харкова та за його межами. 

2.3.4. 3аснування засобів масової інформації. Участь у підготовці та поширені 
серед широких кіл громадськості пропаганди спорту та здорового способу життя.  

2.3.5. Організація та забезпечення зустрічей з видатними діячами спорту . 
2.3.6. Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей, підлітків та 

молоді , залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортивною 
боротьбою. 

2.3.7. Надання допомоги учбовим закладам в організації спортивно-масової 
роботи. 

2.3.8. Діяльність спортивних клубів. 
2.3.9. Діяльність у сфері спорту. 
2.3.10. Інша діяльність у сфері спорту. 
2.3.11.Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. 
2.3.12. Проведення інших заходів, що сприяють досягненню мети Федерації. 
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2.4. Для досягнення мети та виконання поставлених завдань Федерація має 
право у встановленому законодавством порядку: 

2.4.1. Представляти і захищати інтереси Федерації та інтереси ії членів в 
органах державної влади і управління, місцевого самоврядування та інших 
організаціях, підприємства, установах, незалежно від форми власності і 
підпорядкування. 

2.4.2. 0держувати від органів державної влади і управління та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації передбачених в 
Статуті цілей і завдань. 

2.4.3. Здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність . 
2.4.4. Акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Федерації. 
2.4.5. Реалізувати власні програми та проекти , брати участь у програмах та 

проектах, в тому числі спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями. 
2.4.6. Здійснювати шляхом створення видавництв видавничу діяльність, 

співпрацювати із зацікавленими прес- центрами та інформаційними агентствами, 
заснувати власні електронні, друковані та інші засоби масової інформації. 

2.4.7. Поширювати інформацію про діяльність Федерації , пропагувати свої 
цілі і задачі. 

2.4.8. Забезпечувати спортивним інвентарем та обладнанням спортивні школи, 
клуби тощо та команди у відповідності із статутними цілями Федерації. 

2.4.9. Надавати матеріальну допомогу членам Федерації, ветеранам та 
інвалідам спорту, організовувати медичну допомогу . 

2.4.10. Здійснювати в інтересах Федерації іншу діяльність, яка не суперечить 
чинному законодавству України та статутним цілям Федерації.. 

  
3.ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. 

 
3.2.Членами Федерації на засадах рівноправності можуть бути громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах , досягли 18 років, визнають Статут, завдання та напрями 
діяльності Федерації. 

3.3. Особи , що брали участь в установчих зборах Федерації і згодні з їх 
рішенням стають членами Федерації автоматично. 

3.4. Питання про прийняття нових членів до Федерації вирішується Президією 
згідно з письмовою заявою в наступному порядку: 

3.4.1. Кандидат , що бажає вступити до Федерації , подає заяву на ім'я 
Президента Президії. 

3.4.2. Заява повинна містити : прізвище , ім'я,по батькові кандидата, місце 
проживання, рік народження, вираження бажання вступити до Федерації,згоду 
виконувати вимоги Статуту, контактний телефон, інші відомості за бажанням 
кандидата. 

3.4.3. Рішення про прийом у члени Федерації Президія приймає протягом 
одного місяця з дня подання кандидатом особистої письмової заяви. Рішення 
Президії про прийом у члени Федерації приймається простою більшістю голосів  
членів Президії. 

3.5. Облік членів Федерації здійснюється Президією . 
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3.6. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення: 
3.6.1. Вихід з членів Федерації за власним бажанням здійснюється за заявою 

члена, яка подається Президії. Рішення приймається Президією протягом одного 
місяця з дати подання заяви. 

3.6.2. Член Федерації може бути позбавлений членства рішенням  Президії у 
разі невиконання ним обов'язків, передбачених Статутом., вчинення дій , що 
завдають шкоди Федерації, негідну поведінку , що компрометує звання члена 
Федерації .Перед голосуванням члену, що виключається , обов'язково надається 
можливість висловитися. Рішення про виключення приймається простою більшістю 
голосів членів Президії. 

3.6.3. Член Федерації може бути виключений крім підстав вказаних у п.3.6.2.у 
випадку смерті члена. 

3.7. В Федерації встановлюється інститут почесного членства. Почесними 
членами Федерації можуть бути видатні спортсмени, заслужені тренери, ведучі 
арбітри, спеціалісти, громадські діячі та ветерани спортивної боротьби, які зробили 
вагомий внесок у розвиток цього виду спорту. 

Почесними членами Федерації, за рішенням Президії Федерації можуть бути 
особи, які зробили історичний внесок у розвиток спортивної боротьби або вагомо 
сприяють діяльності Федерації. 

Присвоєння звання "Почесний член Федерації"' здійснюється Президією 
Федерації.. Почесні члени Федерації, за рішенням Президії, можуть бути 
звільненні від сплати членських внесків або їм можуть бути надані пільги по їх 
сплаті. 

3.8. Розмір вступних та щорічних членських внесків , строки та порядок їх 
сплати визначаються та затверджуються Президією . 

3.9. Члени Федерації мають право: 
3.9.1. Брати участь у заходах , які проводяться Федерацією. 
3.9.2. Обирати та бути обраними до органів Федерації. 
3.9.3. Вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності 

Федерації, вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів. 
3.9.4. На захист своїх законних інтересів. 
3.9.5. Отримувати інформацію про діяльність Федерації та її органів управління 

в установленому порядку, знайомитися із документами Федерації. 
3.9.6. Відстоювати права та інтереси Федерації. 
3.9.7. Вільно виходити із членів Федерації за власною письмовою заявою. 
3.10. Члени Федерації зобов'язані: 
3.10.1. Дотримуватися Статуту , виконувати рішення керівних органів 

Федерації. 
3.10.2. Брати активну участь у роботі Федерації та не перешкоджати її 

діяльності , дбати про імідж Федерації. 
3.10.3. Сплачувати вступні та щорічні членські внески ,порядок сплати яких 

встановлюється положенням , яке затверджується правлінням Федерації. 
3.11. Члени Федерації одержують відповідні документи про своє членство. 
3.12. У випадку порушення Статуту Федерації, морально-етичних норм 

поведінки, нанесення моральної, матеріальної шкоди та порушення фінансової 
дисципліни до членів Федерації застосовуються наступні санкції: 
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• зауваження, 
• попередження, дискваліфікація(включаючи тимчасову - для тренерів, 

арбітрів та спортсменів), 
• виключення з членів Федерації, на основі рішення Президії Федерації. 
 

4.КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ 
 
 4.1. Керівними органами Федерації є: Загальні збори членів Федерації ( 

далі за текстом «Загальні збори»), Президія. Президія звітує перед членами 
Федерації про проведену роботу , фінансовий та майновий стан щороку на 
загальних зборах.  

 4.2. Загальні збори є вищим керівним органом Федерації,до складу яких 
включаються всі дійсні члени Федерації. 

 4.3. Федерація зобов'язана щороку скликати загальні збори (річні загальні 
збори). Позачергові збори скликаються на вимогу не менше 1/3 складу членів 
Федерації, Президії, Ревізійної комісії, 

 4.4. Загальні збори скликаються Президією. Загальні збори проводяться 
за рахунок коштів Федерації.  

 4.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності 
Федерації.  

До виключної компетенції загальних зборів належить: 
1) визначення основних напрямів діяльності Федерації; 
2) затвердження статуту та внесення змін до статуту Федерації; 
3) затвердження річного звіту Президії Федерації; 
4) відкликання та обрання ревізійної комісії та її голови; 
5)  затвердження висновків ревізійної комісії; 

6) прийняття рішення про реорганізацію ,припинення 
Федерації,обрання комісії з припинення ; 

7) відкликання та обрання президії, Президента , почесного Президента; 
8) реалізація права власності на майно Федерації; 
9) прийняття рішення про порядок створення,діяльності та припинення 

діяльності відокремлених підрозділів. 
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам 
Федерації. 

 4.6. У Загальних зборах Федерації можуть брати участь особи, включені 
до реєстру членів. 

 4.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Федерації 
та їх порядок денний надсилається кожному члену, зазначеному в реєстрі . 

 4.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх 
порядок денний надсилається членам Федерації особою, за дорученням 
президії, шляхом відправлення поштою простого листа у строк не пізніше ніж 
за 30 днів до дати їх проведення.  

4.9. Федерація не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних 
зборів, публікує в місцевому друкованому органі повідомлення про проведення 
загальних зборів.  
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4.10. Повідомлення про проведення загальних зборів Федерації має 
містити такі дані: 

1) повне найменування та місцезнаходження Федерації; 
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 

мають прибути члени) проведення загальних зборів;  
3) час початку і закінчення реєстрації членів для участі у загальних 

зборах;  
4) перелік питань, що виносяться на голосування;  
4.11. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується 

Президією. 
4.12. Кожний член має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного загальних зборів Федерації, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Федерації. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів.  

 4.13. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Федерації 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища члена, який її вносить . 

 4.14. Федерація не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних 
зборів повинно повідомити членів про зміни до порядку денного шляхом 
публікації повідомлення в місцевому друкованому органі. 

 4.15. Загальні збори  мають кворум за умови реєстрації для участі у них  
не менш 60 відсотків членів Федерації. 

 4.16. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів 
від кількості присутніх членів Федерації. 

 4.17. Рішення про внесення змін до Статуту Федерації та про 
припинення діяльності Федерації приймаються Загальними зборами Федерації 
3/4 голосів від загальної чисельності присутніх членів Федерації. 

 4.18. Члени Федерації при голосуванні на Загальних зборах мають по 
одному голосу. 

 4.19. Почесні члени Федерації при участі в Загальних зборах мають 
право дорадчого голосу і в голосуванні участі не беруть. 

 4.20. Рішення Загальних зборів оформляються протоколом, підписаним 
головою та секретарем.  

 4.21. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем 
загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Федерації та підписом 
Президента. До протоколу додається реєстр членів Федерації, які брали участь у 
Загальних зборах 

 4.22. У період між Загальними зборами діяльністю Федерації керує 
Президія. Президія –є колегіальний орган .Кількісний склад Президії Федерації 
становить сім осіб. До складу Президії Федерації входять : 

- Президент; віце-Президент , , секретар, члени Президії. 
 4.23. Члени Президії, Президент обираються та відкликаються 

Загальними зборами. Президія підзвітна Загальним зборам. За результатами 
кожного року діяльності Президія складає звіт, який затверджується 
Загальними зборами . Президія обирається терміном на 4 роки. 

 4.24. До компетенції Президії, як колегіального органу відноситься : 
- проведення роботи по забезпеченню поточної діяльності Федерації; 
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- забезпечення виконання планів, завдань і рішень Загальних зборів; 
-        скликання загальних зборів, затвердження порядку денного; 
- затвердження штатного розкладу; 
- прийняття рішень про створення госпрозрахункових установ і 

організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств та 
затвердження їх статутів (положень); 

- прийняття рішень про заснування чи вступ в спілки (союзи, 
асоціації) громадських об`єднань; 

- встановлення необхідності та розміру вступних, членських внесків, 
а також порядку і строків їх сплати; 

- затвердження календарного плану спортивно-масових заходів і 
Положень про змагання Федерації; 

- здійснення контролю за організацією та проведенням змагань та 
календарним планом Федерації; 

- затвердження складу делегацій Федерації для участі у змаганнях за 
календарним планом; 

- затвердження керівного складу суддівських колегій змагань за 
календарним планом Федерації; 

- приймання рішення про дисциплінарні заходи до своїх членів за 
порушення відповідних планів та регламентів; 

 - розгляд скарг на противоправну діяльність чи бездіяльність посадових 
осіб Федерації та прийняття рішення за їх розглядом; 

- фіксування вищих досягнень спортсменів; 
- прийняття в члени Федерації та виключення з її членів, облік членів 

Федерації; 
- присвоєння звання почесного члена Федерації; 
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів 

Федерації; 
- затвердження символіки Федерації; 
 - розпорядження майном і коштами Федерації для реалізації 

статутної діяльності; 
 - обрання та затвердження складу комісій по напрямках діяльності 

Федерації: дисциплінарна комісія, комісія по роботі з ветеранами та інвалідами, 
спортивно – технічна комісія, комісія по роботі з тренерами; 

 - прийняття рішення про припинення діяльності комісій; 
 - інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, 

цим статутом та рішеннями Загальних зборів. 
 4.25. Президія має право прийняти до свого розгляду і вирішення будь-

яке інше питання діяльності Федерації, окрім тих, що віднесені до виключної 
компетенції Загальних зборів. 

 4.26. Президія розглядає віднесені до її компетенції питання на своїх 
засіданнях. 

 4.27. Президія вважається повноважною приймати рішення, якщо в 
засіданні беруть участь більше половини його членів. 

 4.28. Засідання Президії скликаються за ініціативою Президента, по мірі 
необхідності вирішення питань, але не рідше 1 разу на півроку. Повідомлення 
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про скликання засідання можуть передаватися членам Президії будь 
якими засобами зв′язку. 

 4.29. На засіданні Президії кожний член має один голос. Президент 
організовує роботу Президії, скликає засідання та головує на них. 

 4.30. Рішення Президії приймається простою більшістю голосів членів 
Президії, які беруть участь у засіданні. 

 4.31. Рішення засідання Президії оформлюється протоколом. Протокол 
засідання підписується Президентом та призначеним ним секретарем з числа 
членів Президії. 

 4.32. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення 
повноважень членів Президії та одночасне обрання нових членів. 

 4.33. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Президії 
припиняються: 

1) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це 
Федерацію за два тижні ; 

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Президії за станом здоров'я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена 
Президії; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим. 

4.34. Президію очолює Президент, який обирається Загальними зборами 
терміном на чотири роки.  

4.35. Президент Федерації: 
• організує діяльність Федерації у відповідності до чинного законодавства 

України та цього Статуту, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, звітує 
перед Загальними зборами; 

• без доручення діє від імені Федерації, представляє і захищає її інтереси у 
відносинах з усіма установами , організаціями і громадянами; 

• затверджує функціональні обв'язки працівників Федерації; 
• підписує всю офіційну документацію ; 
• має право першого підпису на фінансових та інших фінансово-кредитних 

документів, 
• несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл матеріальних і 

фінансових фондів; 
• призначає на посаду віце-президента, розподіляє обов'язки між віце-

президентом та іншими керівниками, а також структурами Федерації. 
• приймає на роботу та звільняє штатних співробітників Федерації в 

межах, затвердженого штатного розкладу ; 
• вирішує питання організації поточного обліку та контролю своєчасного 

подання звітності; 
• укладає угоди, видає доручення від імені Федерації на виконання будь- яких 

дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки, та може з них 
оплачувати необхідні рахунки; 

• приймає до свого розгляду та вирішує будь-які питання, що мають важливе 
значення в цілях забезпечення діяльності Федерації. 
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          4.36. Повноваження Президента припиняються за рішенням Загальних 
зборів. 

4.37. Без рішення Загальних зборів повноваження Президента 
припиняються: 

1) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це 
Федерацію за два тижні ; 

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Президії за станом здоров'я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена 
Президії; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим. 

4.38. Президент призначає на посаду Віце-президента особу з числа членів 
Президії. Віце-президент виконує повноваження Президента за наказом під час 
його  тимчасової відсутності. 

4.39. Президент  призначає на посаду секретаря Президії  з числа її членів. 
Секретар Президії несе відповідальність за стан документації Федерації, 
забезпечення засідань Президії та Загальних зборів відповідними 
інформаційними матеріалами щодо питань, які розглядатимуться. Секретар 
Президії Федерації виконує такі функції: 

-   ведення протоколів засідань Президії; 
- організація збереження документів ( управлінських, організаційно-

фінансових, щодо особового складу); 
-  ведення реєстру членів Федерації. 
 
 

5.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 
          5.1. Органом контролю за фінансово- господарською діяльністю Федерації є 
Ревізійна комісія, яка складається з трьох членів. Особовий склад та Голова 
ревізійної  комісії обираються Загальними зборами терміном на чотири роки. 
            5.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 

• - члени Президії; 
• - Президент; 
• - члени інших органів та комісій Федерації; 
• - особи, які не мають повної цивільної дієздатності. 

            5.3.Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. 
5.4. Загальні збори Федерації можуть прийняти рішення про дострокове 

припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових 
членів.  

5.5. Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії 
припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це 
Товариства за два тижні;  

2) в разі неможливості виконання обов′язків члена ревізійної комісії за 
станом здоров′я;  

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його 
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засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов′язків члена 
ревізійної комісії;  

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, 
безвісно відсутнім , померлим. 

5.6. Функції Ревізійної комісії: 
– аналіз ефективності та повноти виконання Президією рішень загальних 

зборів Загальних зборів щодо питань фінансово-господарської діяльності 
Федерації; 

– аналіз цін, за якими Федерація закуповує матеріали, обладнання, 
(надає послуги) ; 

– контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків ; 
– перевірка фінансової документації Федерації; 
– аналіз угод укладених від імені Федерації; 
– аналіз фінансового стану Федерації; 
– аналіз відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам чинного 

законодавства; 
– подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Федерації ; 
– ініціювання скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі 

виникнення загрози суттєвим інтересам Федерації або виявлення зловживань, 
вчинених посадовими особами Федерації. 

5.7. Ревізійна комісія має право: 
– вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових загальних зборів; 
– вимагати від посадових осіб документи про фінансово – 

господарську діяльність Федерації; 
– вимагати скликання засідань Президії; 
– вимагати від посадових осіб Федерації пояснень з питань, що 

належать до повноважень ревізійної комісії; 
– отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; 
– брати участь у засіданнях Президії. 
5.8. Обов'язки Ревізійної комісії: 
– проводити перевірку фінансово – господарської діяльності Федерації 

за результатами фінансового року; 
– складати висновок за підсумками перевірки фінансово- 

господарської діяльності Федерації; 
– своєчасно доводити до відома Загальних зборів , Президії результати 

здійснених перевірок і ревізій. 
5.9. Роботою Ревізійної комісії керує голова, який скликає її 

засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
Повідомлення про скликання засідання можуть передаватися членам 
ревізійної комісії будь якими засобами зв′язку. 

5.10. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере 
участь більше половини її складу. Рішення Ревізійної комісії приймається 
простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, які беруть участь у 
засіданні та мають право голосу. 

5.11. На засіданні Ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії 
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має один голос. 
5.12. Протокол засідання Ревізійної комісії підписує голова та 

обраний з числа членів Ревізійної комісії, секретар. 
 
 

6.ПОРЯДОК ОСКАРЖЕНЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ 

 
6.1.Рішення, дії чи бездіяльність  керівних органів Федерації можуть 

бути оскаржені громадянами відповідно до  вимог статті 40 Конституції 
України, Закону України  «Про звернення громадян» шляхом  звернення 
до Президії із заявою чи скаргою на противоправні дії, бездіяльність 
керівних органів Федерації. 

6.2.У заяві чи скарзі має (надалі: « звернення») бути зазначено 
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання  члена Федерації,або іншої 
особи  ( надалі «заявник»),  викладено суть порушеного питання, 
прохання чи вимоги. Звернення повинно бути підписано заявником із 
зазначенням дати. Звернення , оформлене без дотримання цих вимог, 
повертається заявникові з відповідним роз'ясненням не пізніш як через 
десять днів . 

6.3.Звернення може бути усним, викладеним заявником на 
особистому прийомі Президента. 

6.4.Звернення реєструються в книзі реєстрації вхідної документації . 
6.5.Звернення ( усні і письмові) розглядається і вирішується 

Президією у термін не більше одного місяця від дати його надходження. 
Якщо у звернені порушено питання, що не належить до компетенції 
Федерації, воно надсилається до відповідного органу чи посадової особи 
протягом п'яти днів , про що повідомляється особа, яка подала звернення. 
Забороняється направляти звернення для розгляду до тих органів або тим 
посадовим особам , дії чи рішення яких оскаржуються . 

6.6.Президент та особи керівних органів , яким доручено 
Президентом  підготовка та реагування на звернення, підчас їх розгляду 
зобов'язані уважно вивчати їх по суті, застосовувати інші  заходи для 
об'єктивного вирішення порушених автором звернення питань,з'ясовувати 
та приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають 
громадян скаржитись. Заявнику в обов'язковому порядку має бути 
повідомлено про дату,час та місце розгляду письмового звернення.  

6.7.Заявник має право: 
- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, 

брати участь у перевірці; 
- знайомитися з матеріалами перевірки; 
- бути присутнім при розгляді звернення; 
- користуватися послугами адвоката; 
- одержувати письмову відповідь про результати розгляду 

звернення; 
- вимагати відшкодування збитків . 
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6.8.У разі задоволення звернення заявникові на його вимогу можуть 
бути відшкодовані матеріальні збитки, моральні збитки, завдані 
неправомірними діями, бездіяльністю керівних органів Федерації.  

6.9.За результатами розгляду звернення посадові особи можуть бути 
притягнені до дисциплінарного покарання : догана або звільнення. 
Рішення, які приймаються за зверненнями мають бути вмотивованими та 
ґрунтуватися на нормах законодавства. 

6.10.Про  результати розгляду звернення , як усного так і 
письмового заявнику надсилається  письмова відповідь. 

6.11.В разі незгоди з рішенням Президії  заявник має право 
оскаржити його до суду.  

6.12.Рішення прийняті Загальними зборами можуть бути оскаржені 
до суду не пізніше одного місяця здати ознайомлення члена Федерації з 
прийнятим рішенням. 

 

7.  КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ. 

7.1. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей Федерація має право 
на власне рухоме та нерухоме майно, обладнання транспорт, інші засоби, набуття 
яких не забороняється чинним законодавством України. 

7.2. Федерація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно. володіє, 
користується та розпоряджається належним їй грошовими та іншими засобами, а 
також майном на свій розсуд у відповідності з законодавством України. 

7.3. Джерелами формування надходження фінансових коштів, в тому числі 
валютних є: 

- безповоротна фінансова допомога в вигляді коштів та майна, 
- вступні та членські внески, благодійна допомога, добровільні 

пожертвування від членів Федерації, підприємств, організацій, установ, 
громадських об`єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб; 

- коштів, або майна які надходять від ведення основної діяльності, з 
урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України: 

- дотацій або субсидій , отриманих із державного або місцевого бюджетів 
, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому 
числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні 
послуги. 

7.4. Кошти Федерації знаходяться у її повному розпорядженні та 
використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. 
Федерація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, 
надання допомоги членам, тренерам, спортсменам та іншим громадським 
організаціям. Федерація має право оплачувати працю людей, що займаються 
реалізацією мети та завдань статуту Федерації та нести повні або часткові 
витрати на організацію та призовий фонд різних спортивних змагань, 
навчально-тренувальних зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів, 
показових виступів, а також оплачувати оренду приміщення для здійснення 
своєї статутної діяльності. Коштами має право розпоряджатися Президія. 
Штатний розпис та розмір заробітної плати працівників, що займаються 
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реалізацією статутної діяльності Федерації затверджуються рішенням Президії. 
Засновники та члени Федерації мають право працювати на посадах тренера, 
бухгалтера чи інших необхідних працівників , що необхідні для реалізації 
статутної діяльності Федерації, і за свою працю отримувати заробітну плату. 

7.5. Федерація і усі створені нею установи і організації ведуть 
бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної 
податкової інспекції та вносять до бюджету держави платежі, як то 
передбачено чинним законодавством України. 

7.6. Федерація має право передавати безоплатно, обмінювати, передавати 
в оренду, в безоплатне користування фізичним і юридичним особам належні 
йому будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно. 

7.7. Федерація та її посадові особи несуть встановлену законодавством 
відповідальність за повноту і порядок здійснення обліку та подання звітності. 

7.8. Доходи та майно Федерації не підлягають розподілу між його 
засновниками, членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого 
окремого засновника , члена Федерації та його посадових осіб, окрім оплати їх 
праці та відрахувань на соціальні заходи . 

 
 
8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ,ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕНЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФЕДЕРАЦІЇ 
 
8.1. Федерація може мати відокремлені підрозділи , які утворюються за 

рішенням Загальних зборів. 
8.2. Керівника відокремленого підрозділу призначають Загальні збори з 

числа членів Федерації. 
8.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 
- реалізують статутні мету та завдання Федерації у певному населеному 

пункті та в межах наданих рішенням Загальних зборів; 
- проводять роботу по залученню нових членів засобами не 

забороненими чинним законодавством України; 
- представляють Федерацію на території певної адміністративно-

територіальної одиниці. 
8.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на : 
- використовувати назву та символіку Федерації для реалізації завдань 

Федерації; 
- отримувати допомогу у реалізації завдань Федерації від керівних 

органів та посадових осіб Федерації; 
- бути присутнім на Загальних зборах Федерації, засіданні Президії; 
- звертатись з клопотанням до керівних органів Федерації; 
- захист своїх законних прав та інтересів; 
- всебічне сприяння від керівних органів Федерації. 
8.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний : 
- дотримуватись вимог Статуту Федерації; 
- активно впроваджувати рішення керівних органів Федерації; 
- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів 
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Федерації. 
8.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена шляхом 

його закриття за рішенням Загальних зборів а також в судовому порядку. 
8.7. Майно та кошти ,які були закріплені за відокремленим підрозділом 

передаються безпосередньо до відання Федерації щодо прийнятого рішення 
Загальних зборів. 

 
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ 

9.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється : за рішенням Загальних 
зборів шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої 
громадської організації;за рішенням суду . 

9.2. Рішення про припинення діяльності ( крім рішення суду) приймаються 
Загальними зборами ,якщо за нього проголосувало ¾ голосів присутніх на Загальних 
зборах. 

9.3. Загальні збори , що прийняли рішення про саморозпуск Федерації 
створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення, а також приймають 
рішення щодо використання коштів та майна Федерації після його ліквідації. 

9.4. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходить управління 
справами по ліквідації Федерації. Ліквідаційна комісія оцінює майно Федерації, 
виявляє дебіторів , кредиторів та розраховується з ними , вживає заходів щодо 
сплати боргів третім особам, а також працівникам Федерації, складає 
ліквідаційний баланс. 

9.5. Ліквідація вважається завершеною , а Федерація такою що припинила 
свою діяльність , з моменту внесення запису про це в державний реєстр. 

9.6. У разі припинення діяльності Федерації шляхом саморозпуску, її активи 
повинні бути передані іншій неприбутковій організації або зараховані до доходу 
бюджету. 

9.7. Порядок реорганізації Федерації шляхом приєднання до іншої громадської 
організації визначається Загальними зборами відповідно до діючого законодавства 
України. 

 
10.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

 
 10.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією Загальних 

зборів членів Федерації. Рішення з питань змін до Статуту приймається 
Загальними зборами , якщо за нього проголосувало 3/4 голосів присутніх на 
Загальних зборах. 

 10.2. Якщо за рішенням компетентного органу якесь положення цього 
Статуту визнано недійсним, це не тягне за собою недійсності Статуту в цілому. 
Замість положення, що втратило чинність, Загальні збори повинні прийняти 
нове положення, що відповідає вимогам законодавства та інтересам Федерації. 

 10.3. У випадку, якщо норми, що містяться в Статуті, суперечать 
імперативним нормам чинного законодавства України, то застосовуються 
норми законодавства. 

 10.4. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються 
положеннями чинного законодавства. 


