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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Федерація парапланеризму України, далі (Федерація) — добровільна неприбуткова
всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує громадян, що професійно чи аматорськи
займаються парапланеризмом, парапланерним та мотопарапланерним спортом, іншими видів
вільних польотів.
1.2. Діяльність і повноваження Федерації з питань, що входять до її компетенції, поширюються
на усю територію України. Федерація має право створювати свої осередки по всій території
України у встановленому законом порядку.
1.3. Федерація створена і діє на основі єдності інтересів, добровільності та рівноправності її
членів, а також на основі самоврядування, колективного керівництва, виборності всіх
керівних органів, звітності перед членами Федерації, законності та гласності.
1.4. Федерація, у межах чинного законодавства, самостійно визначає напрямки своєї діяльності.
1.5. Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, Законом України «Про
об’єднання громадян», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими
законодавчими актами України та цим Статутом.

1.6. На працівників апарату Федерації поширюється законодавство України про працю, соціальне
забезпечення, соціальне страхування.
3.1. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації у встановленому
порядку, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові
права, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, а також печатки з власною
емблемою, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються
Радою.
3.2. Юридична адреса Федерації: 65012, Україна, м. Одеса, Італійський бульвар, 11.
1.9. Назва організації:
- українською мовою — Федерація парапланеризму України, скорочена — ФПУ;
- російською мовою — Федерация парапланеризма Украины, скорочена — ФПУ;
- англійською мовою — Paragliding Federation of Ukraine, скорочена — PFU.
1.10. Федерація співпрацює на усіх рівнях і напрямах своєї діяльності з державними органами,
органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами
підприємництва, міжнародними організаціями. Співробітництво може здійснюватися
шляхом укладання угод про співпрацю і взаємодопомогу, шляхом вступу на добровільних
засадах до спілок (федерацій, союзів, асоціацій, тощо), шляхом проведення спільних заходів
фізкультурно-спортивної спрямованості.
1.11. Втручання державних органів у діяльність Федерації, так само як і втручання Федерації у
діяльність державних органів, не допускається, крім випадків, передбачених чинним
законодавством.
1.12. Федерація може мати символіку: власну емблему, прапор та вимпели, яка реєструється у
встановленому законом порядку.
2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ.
2.1. Основною метою діяльності Федерації є об’єднання зусиль своїх членів для сприяння
розвитку та популяризації парапланеризму, парапланерного і мотопарапланерного спорту,
інших видів вільних польотів, захист та задоволення законних, спортивних, аматорських,
соціальних, економічних та інших прав і інтересів членів Федерації.
2.2. За мету діяльності Федерації не ставиться одержання прибутку.
2.3. Основними завданнями діяльності Федерації є:
- сприяння розвитку парапланеризму в Україні;
- сприяння зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових, інтелектуальних
здібностей різних категорій громадян України з метою гармонійного формування
особистості;
- сприяння створенню та проведенню льотно-технічних комісій;
- розроблення правил змагань та кваліфікаційних норм;
- сприяння пропаганді здорового способу життя шляхом популяризації парапланеризму через
залучення молодих людей до тренувального процесу, зменшення впливу негативних
соціальних факторів на молодь та підлітків, орієнтацію на досягнення певних спортивних
результатів;
- заснування (створення) шкіл навчання польотам на парапланах, мотопарапланах та інших
надлегких літальних апаратах (НЛА) шляхом створення, у встановленому порядку,
підприємств та установ;
- сприяння науково-технічній творчості членів Федерації та членів їх сімей.
3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ.
3.1. Федерація, у відповідності з покладеними на неї завданнями, виконує такі функції у
встановленому законодавством порядку:
3.1.1. Сприяння створенню на території України фізкультурно-спортивних організацій та підтримка
існуючих (клубів, секцій, тощо), інших об’єднань громадян, метою діяльності яких буде
розвиток парапланеризму, парапланерного, мотопарапланерного та інших авіаційних видів
спорту.

3.1.2. Поширення географії розвитку парапланеризму, парашутних стрибків, парапланерного,
мотопарапланерного та інших авіаційних видів спорту в сільській місцевості шляхом
створення розгалуженої мережі осередків у всіх територіальних одиницях України.
3.1.3. Співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, з адміністрацією
фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд у плані надання допомоги осередкам
Федерації у:
- виділенні місць для проведення змагань, а також тренувальних та
фізкультурно-оздоровчих занять парапланеризмом;
- використанні спортивних споруд незалежно від їх належності.
3.1.4. Співпрацює з органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо розвитку
парапланеризму згідно з укладеними двосторонніми договорами. Подання на присвоєння
спортивних розрядів та звань переможцям та призерам змагань, відповідно до класифікатора
видів спорту.
3.1.5. Видання актів, положень та інших регламентуючих документів, що регулюють діяльність
Федерації у сфері парапланеризму, парапланерного та мотопарапланерного спорту,
відповідно до своєї компетенції. Співпраця з державними органами координації та
управління повітряним рухом в частині, що їх стосується (Міністерство транспорту,
Укравіатранс, Укравіарух, Укравіацентр, Генеральний Штаб ЗС України, Державна
прикордонна служба України, органи ППО, ТСОУ, ФАС України, ВА «Аероклуб України»
та ін.).
3.1.6. Співпраця з державними лікувально-фізкультурними закладами з метою здійснення
медичного контролю за станом здоров’я, фізичного розвитку та функціонального стану
організму членів Федерації.
3.1.7. Проведення роботи по створенню та зміцненню матеріально-технічної бази парапланеризму в
Україні, забезпечення своїх осередків спортивним майном, спорядженням та обладнанням.
3.1.8. Надання практичної, організаційної, методичної допомоги місцевим осередкам Федерації.
3.1.9. Участь в реалізації програми наукових спеціальних досліджень, що пов’язані з
парапланерним, парамоторним та авіаційним спортом; застосування результатів сучасних
вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень в галузі фізкультури та спорту для
підготовки спортсменів; розробка нових, та вдосконалення існуючих методик тренувань;
розробка методик по вдосконаленню стилів шляхом використання досвіду інших видів
спорту.
3.1.10. Проведення учбово-тренувальних заходів, загальних для членів Федерації:
- учбово-тренувальних зборів та тренувальних шкіл;
- організація оздоровчо-тренувальних шкіл в курортних зонах України.
3.1.11. Проведення в установленому порядку змагальної діяльності:
- проведення на території України змагань (Першості, Чемпіонати, Кубки, інші) серед усіх
кваліфікаційних та вікових груп, у т.ч. відкритих та міжнародних;
- встановлення умов та порядку проведення цих змагань, якщо інше не передбачено актами
законодавства;
- відбір та делегування спортсменів до участі в змаганнях різного рівня (місцевих,
регіональних, всеукраїнських, міжнародних);
- нагородження та заохочення переможців змагань міжнародного, всеукраїнського,
регіонального, місцевого рівнів, згідно до встановлених законодавством правил;
- складання та ведення всеукраїнського рейтингу спортсменів-парапланеристів,
мотопарапланеристів;
- формування, разом з Держкомспорту, збірних України по парапланерному та
мотопарапланерному спорту для участі у Всесвітніх Авіаційних Іграх та інших змаганнях,
які проводяться під егідою Міжнародної федерації авіаційного спорту (FAI).
3.1.12. Проведення атестаційних заходів з метою кваліфікації членів Федерації у рамках компетенції
Федерації, а саме:
- проведення атестацій на Першостях, Чемпіонатах та Кубках України по парапланерному та
мотопарапланерному спорту;
- проведення атестаційних семінарів, згідно Правил та Положень;

- проведення зимових та літніх атестаційних шкіл Федерації;
- подання у межах делегованих повноважень до державних органів у сфері спорту клопотань,
щодо присвоєння відповідних спортивних розрядів і звань;
- видача посвідчень, кваліфікаційних (льотних) книжок, сертифікатів, спортивних ліцензій,
тощо у межах компетенції Федерації;
- моральне й матеріальне заохочення спортсменів-членів Федерації.
3.1.13. Залучення експертів, консультантів, професійних спортсменів, тренерів, та інших фахівців
шляхом укладання індивідуальних трудових договорів (контрактів, угод) з метою одержання
допомоги в організації навчально-тренувального процесу.
3.1.14. Проведення роботи з підвищення рівня кваліфікації та атестації тренерів та суддів з
парапланерного та мотопарапланерного спорту:
- здійснення кваліфікаційних заходів для тренерів та суддів у межах компетенції Федерації;
- проведення суддівських семінарів, тренерських зборів;
- видача відповідних документів на право здійснення тренерської діяльності в межах Федерації;
- подання в межах делегованих повноважень до державних органів у сфері спорту клопотань
щодо присвоєння тренерських і суддівських категорій для членів Федерації;
- моральне та матеріальне заохочення членів Федерації: тренерів, суддів та інших спеціалістів.
3.1.15. Здійснення господарської та іншої комерційної діяльності шляхом створення
госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування
підприємств.
3.1.16. Здійснення контролю за дотриманням правил безпеки, охорони здоров’я, честі й гідності
громадян при проведенні занять парапланеризмом та спортивних заходів, пов’язаних з
розвитком авіаційних видів спорту (бере участь у будівництві та експлуатації спортивних
споруд, аеродромів та авіаційних комплексів).
3.1.17. Здійснення пропаганди й популяризації парапланеризму серед населення, в тому числі через
засоби масової інформації шляхом проведення різних акцій, шоу та інших видовищномасових заходів з метою залучення населення до занять парапланеризмом та іншими
авіаційними видами спорту, проведення анонсування спортивних змагань різного рівня, а
також створення місцевих осередків на території України.
3.1.18. Розробка офіційної символіки Федерації парапланеризму України, реєстрація символіки у
встановленому порядку, виготовлення офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з
символікою Федерації, її розповсюдження.
3.1.19. Видання методичних, довідково-інформаційних та інших друкованих матеріалів, що
пов’язані з парапланеризмом.
3.1.20. Забезпечення правового і соціального захисту спортсменів, тренерів та інших спеціалістів з
парапланеризму — членів Федерації у державних та громадських органах.
3.1.21. Участь, створення, вступ до різних спілок (федерацій, союзів, асоціацій, тощо) у т.ч.
міжнародних та вихід з них.
3.1.22. Забезпечення гласності в діяльності Федерації: обнародування своїх основних документів,
складу керівництва, даних про джерела фінансування та витрати.
3.1.23. Федерація має право займатися будь-якими іншими видами діяльності, не заборонених
діючим законодавством, які мають зв’язок із статутними цілями та завданнями Федерації.
4. ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ.
4.1. Членство у Федерації є добровільним та рівноправним і може бути колективним,
індивідуальним та почесним.
4.2. Колективними членами Федерації можуть бути об’єднання громадян, трудові колективи
підприємств, установ та організацій, які:
- поділяють мету і завдання Федерації, приймають участь в їх реалізації, тим чи іншим
способом сприяють розвитку парапланеризму та інших авіаційних видів спорту в Україні;
- визнають Статут Федерації;
- сплачують вступний та членські внески до Федерації.
4.2.1. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

4.2.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземних держав та особи без
громадянства, які:
- досягли 14 років;
- визнають Статут Федерації;
- поділяють мету і завдання Федерації, приймають участь в їх реалізації, тим чи іншим
способом сприяють розвитку парапланеризму, парапланерного, мотопарапланерного та
авіаційного спорту в Україні;
- сплачують вступний та членські внески до Федерації.
4.2.3. Почесними членами Федерації обираються особи, що зробили істотний внесок у розвиток
парапланеризму, парапланерного, мотопарапланерного та інших авіаційних видів спорту,
визнані фахівці, тренери та судді, відомі спортсмени як в цих, так і в інших видах спорту, а
також державні, громадські діячі та бізнесмени.
4.3. Прийом у колективні члени Федерації здійснюється на підставі заяви і рішення загальних
зборів трудового колективу, які відповідно оформлюються у письмовій формі та подаються
до Ради Федерації.
4.4. Прийом в індивідуальні члени Федерації здійснюється Президією на підставі письмових
заяв-анкет, які подаються до Ради безпосередньо, або через місцеві осередки Федерації, які
здійснюють прийом у індивідуальні члени за рішеннями своїх керівних органів.
4.5. Прийом у почесні члени Федерації здійснюється Загальними зборами або Радою.
4.6. Вихід з членів Федерації відбувається після прийняття Радою рішення на підставі:
- письмової заяви індивідуального члена;
- рішення загальних зборів трудового колективу колективного члена.
4.7.Члени Федерації можуть бути позбавлені свого членства примусово за рішенням Ради, якщо
вони:
- не виконують положень Статуту Федерації;
- систематично порушують Правила польотів (законодавство про використання повітряного
простору);
- скоїли кримінальний злочин;
- порушують фінансову дисципліну;
- не сплачують членські внески протягом 2 років;
- не беруть участь в учбово-тренувальних та атестаційних заходах, змагальній діяльності
Федерації протягом 1 (одного) року .
Для прийняття рішення про позбавлення членства при голосуванні потрібна згода
щонайменше 2/3 членів Ради.
4.8. Члени Федерації мають право:
- обирати та бути обраними до керівних органів Федерації;
- вільно обговорювати на зборах, засіданнях, ЗМІ питання діяльності Федерації та її керівних
органів, вносити пропозиції та зауваження;
- ініціювати скликання Загальних Зборів, вносити пропозиції та зміни до їх порядку денного;
- отримати квиток члена Федерації та льотну книжку парапланериста;
- вносити свій інтелектуальний, майновий та інший внесок у Федерацію;
- приймати участь в усіх заходах та ініціативах, в обговоренні усіх питань, які стосуються
діяльності Федерації, працювати на контрактній основі або по трудовому договору у
підрозділах та на підприємствах Федерації;
- звертатись до керівних органів Федерації з приводу захисту своїх інтересів;
- брати участь у змаганнях та інших заходах, які проводить Федерація;
- користуватись майном Федерації та пільгами її членів;
- мати переважне право на користування інформацією, яка є у розпорядженні Федерації,
проходити навчання та стажування;
- за дорученням Президії, представляти Федерацію на різних конференціях, симпозіумах, у
засобах масової інформації;
- за своїм бажанням вільно вийти з членів Федерації.
4.9. Члени Федерації зобов’язані:

- виконувати вимоги Статуту, Правил польотів та інших документів Федерації, рішень керівних
органів Федерації;
- брати активну участь у діяльності Федерації;
- виконувати доручення керівних органів Федерації;
- сплачувати членські внески.
4.10. Розмір вступних та членських внесків, порядок та терміни їх сплати визначаються
Президією. Контроль за використанням членських внесків здійснюється Загальними
Зборами, Ревізійною комісією та шляхом здійснення відповідної звітності у встановленому
законом порядку.
4.11. Після припинення членства у Федерації сплачені грошові внески не повертаються.
4.12. Почесні члени Федерації від сплати членських внесків звільняються.
4.13. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків Федерації, за
порушення актів та положень, виданих Федерацією, її регламентуючих документів, за
порушення змагальної, тренувальної, атестаційної дисципліни до її членів можуть бути
застосовані такі дисциплінарні санкції:
- попередження;
- догана;
- сувора догана;
- обмеження щодо участі в спортивних змаганнях та інших спортивних заходах;
- виключення з Федерації згідно до вимог п.4.7. цього Статуту.
4.14. Члени Федерації можуть отримувати посвідчення та значки встановленого зразка, а також
інші документи, які затверджуються Радою.
4.15. Членство в інших спортивних та громадських об’єднаннях не суперечить членству в
Федерації.
5. СТАТУТНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ.
5.1. Керівні органи Федерації:
- Загальні Збори;
- Рада;
- Президія;
- президент.
Вищим керівним органом Федерації є Загальні Збори. Чергові Загальні Збори Федерації
проводяться за рішенням Ради не рідше 1 разу на 3 роки. Місце та час проведення Загальних
Зборів визначає Президія.
5.1.1. Про дату і час проведення Загальних Зборів та порядок денний повідомляється Президією не
пізніше, ніж за 30 діб.
5.1.2. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу Президії, Ради (з вимоги 2/3
членів Ради), Ревізійної комісії або не менш як 1/3 членів Федерації.
5.1.3. Квоту представництва на Загальні Збори визначає Рада.
5.1.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
- затвердження Статуту, а також змін та доповнень до нього;
- прийняття програмних документів, визначення основних напрямків діяльності Федерації;
- обрання президента, членів Ради, членів Ревізійної комісії, визначення кількісного складу
Ради та Ревізійної комісії;
- затвердження Положення про Ревізійну комісію;
- затвердження рішень щодо реалізації права власності на кошти та майно Федерації;
- затвердження звітів Ради, Ревізійної комісії та за необхідністю - інших органів та підрозділів
Федерації;
- прийняття рішення про реорганізацію і ліквідацію Федерації.
5.1.5. Загальні Збори мають право прийняти на розгляд будь-яке питання діяльності Федерації.
Загальні Збори можуть тимчасово передати частину своїх повноважень президентові або
Раді.

5.1.6. Загальні Збори вважаються легітимними при наявності на них 2/3 обраних делегатів. Рішення
приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів відкритим чи
таємним голосуванням.
5.2. У період між скликанням Загальних Зборів керівництво Федерацією здійснює
постійнодіючий орган — Рада, яка обирається Загальними Зборами на 3 (три) роки та
проводить засідання не рідше 1 разу на півроку. При необхідності засідання Ради можуть
бути проведені шляхом опитування думки членів Ради засобами зв’язку (телефон, факс,
інтернет, т.і.). Раду очолює президент. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У
випадку рівності голосів голос президента вирішальний.
5.2.1. Рада:
- забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію Статутом;
- затверджує план діяльністі Федерації на поточний період;
- організовує виконання рішень Загальних Зборів;
- затверджує місце, строки проведення і порядок денний Загальних Зборів, вносить пропозиції
щодо скликання позачергових Зборів у разі необхідності;
- приймає та затверджує звіти Президії;
- визначає квоту представництва на Загальні Збори;
- приймає рішення про участь, створення, вступ до різних спілок (федерацій, союзів, асоціацій,
тощо) у т.ч. міжнародних та вихід з них;
- приймає рішення про примусове позбавлення членства у Федерації;
- затверджує зразки ескізів печатки та штампів Федерації, зразки бланків та офіційної
символіки;
- затверджує зразки посвідчень, нагородної атрибутики Федерації, тощо;
- затверджує штатний розклад та кошторис Федерації, склад комітетів та комісій Федерації по
напрямках діяльності, затверджує річний фінансовий звіт;
- затверджує правила, регламенти та інші внутрішні документи Федерації, а також положення
про робочі органи Федерації (комісії, комітети, ради, тощо) та їх керівників;
- розглядає питання про використання коштів Федерації згідно з напрямками, затвердженими
Загальними Зборами та цілями Федерації;
- вирішує інші питання, які не є виключною компетенцією Загальних Зборів.
5.2.2. Рада складається з:
- президента;
- віце-президентів;
- керівників регіональних (обласних) осередків Федерації.
5.2.3 Склад Ради може бути змінено (розширено) за рішенням Загальних Зборів. Зі свого складу
Рада обирає за поданням президента віце-президентів, які разом утворюють Президію.
5.2.4 Президія:
- планує діяльність Федерації на поточний період;
- визначає місце, строки проведення і порядок денний Загальних Зборів, вносить пропозиції
щодо скликання позачергових Зборів у разі необхідності;
- приймає рішення про вступ до та вихід з членів Федерації на підставі поданих заяв;
- розробляє Положення про місцеві осередки, положення робочих, громадських та інших
органів, створених Радою, положення про порядок проведення змагань;
- приймає рішення про створення та ліквідацію госпрозрахункових організацій, установ,
підприємств;
- встановлює розмір вступних та членських внесків членів Федерації та порядок їх сплати;
- визначає необхідність утримання штатних працівників за рахунок коштів Федерації,
- розглядає суперечні та інші питання взаємостосунків членів Федерації, контролює виконання
умов договорів;
- здійснює право оперативного управління по відношенню до майна Федерації в період між
Загальними Зборами;
- розробляє зразки посвідчень, нагородної атрибутики Федерації, тощо;
- розробляє правила, регламенти та інші внутрішні документи Федерації, а також положення
про робочі органи Федерації (комісії, комітети, ради, тощо) та їх керівників;

- виконує інші повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів та
Ради, а також ті, що делеговані їй Радою.
5.2.5. Президент Федерації обирається з числа членів Федерації терміном 3 (три) роки.
5.2.6. У випадку вибуття президента або інших членів Президії Рада має право обирати їх на своїх
позачергових засіданнях з наступним затвердженням їх Загальними Зборами.
5.2.7. Члени Ради працюють на громадських засадах, за винятком президента, віце-президентів, які
за рішенням Загальних Зборів можуть працювати на платній основі.
5.2.8. Президія проводить свої засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Місце та дату проведення засідання визначає президент, або за його відсутності – віцепрезидент чи інший призначений президентом член Президії.
5.2.9. Засідання Президії може бути відкрито, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 її складу.
Головує на засіданні президент.
5.2.10. Президія приймає свої рішення простою більшістю голосів, за умови рівності голосів, голос
головуючого є вирішальним.
5.2.11. Президія може створювати робочі та громадські органи та підрозділи, які діють згідно до
відповідних Положень про них:
- Тренерська Рада;
- Суддівська Колегія;
- Методична Рада, яка вивчає та впроваджує новітні міжнародні та внутрішні розробки з
вдосконалення техніки та розвитку парапланеризму;
- Атестаційна Комісія, яка забезпечує атестації індивідуальних членів Федерації з
парапланеризму, парапланерного та мото-парапланерного спорту;
- інші органи та підрозділи.
5.2.12. Для підвищення ефективності оперативного управління Президія може приймати постанови,
які регулюють внутрішні відносини Федерації та не суперечать положенням цього Статуту.
Постанови мають обов’язкову силу для всіх членів Федерації її керівних органів та
доводяться до відома усіх членів Федерації.
5.2.13. При обранні почесних членів Федерації, вони можуть сформувати Піклувальну Раду.
Піклувальну Раду очолює її Голова, який обирається Радою, або Рада для керівництва
Піклувальною Радою може обрати Почесного Президента Федерації, який (за згодою)
головує на засіданнях керівних органів Федерації, на яких він присутній.
5.3. Президент Федерації:
5.3.1. Без довіреності діє від імені Федерації, представляє її в усіх установах та організаціях, як на
території України, так і за її межами.
5.3.2. Здійснює керівництво діяльністю Президії, Ради, головує на Загальних Зборах та засіданнях
Ради, Президії.
5.3.3. Розпоряджається коштами та майном Федерації в межах, затверджених Загальними Зборами,
Радою та Президією.
5.3.4. Має право підпису як перша особа у:
- фінансових органах;
- установах банку;
- при укладанні угод та договорів;
- на всій банківській та фінансовій звітній документації.
5.3.5. Відкриває та закриває рахунки в установах банків.
5.3.6. Укладає від імені Федерації угоди (договори, контракти) у встановленому порядку. Підписує
своїм підписом усю офіційну документацію, яка потребує затвердження.
5.3.7. Встановлює розмір винагороди членам керівних органів.
5.3.8. У межах своєї компетенції, при необхідності, видає накази та розпорядження стосовно
діяльності Федерації.
5.3.9. Звітує перед Загальними Зборами від імені Ради.
5.3.10. У відсутності президента його обов’язки на підставі наказу та довіреності виконує віцепрезидент.
5.4. Віце-президент діє на підставі доручення Президента і здійснює такі повноваження:

5.4.1. Діє від імені Федерації, репрезентує її в усіх установах і організаціях, як на території України,
так і за її межами.
5.4.2. Розпоряджається коштами та майном Федерації в межах, затверджених Загальними Зборами,
Радою та Президією.
5.4.3. Має право підпису як перша особа у:
- фінансових органах;
- установах банку;
- при укладанні угод та договорів;
- на всій банківській та фінансовій звітній документації.
5.4.4. Відкриває та закриває рахунки в установах банків.
5.4.5. Укладає від імені Федерації угоди (договори, контракти) у встановленому порядку.
5.4.6. Підписує усю офіційну документацію.
5.4.7. Виключною компетенцією віце-президента є:
- прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників Федерації згідно посадового
розкладу, здійснення керівництва їх роботою;
- залучення на договірній основі експертів, консультантів та інших фахівців, встановлення
розміру їх заробітної платні або разової винагороди;
- здійснення керівництва щоденною оперативною роботою та вирішення інших питань поточної
діяльності Федерації;
- виконання обов’язків президента у разі непрацездатності або відсутності останнього;
- здійснення контролю за роботою робочих та громадських органів, створених Радою (ради,
колегії, комісії, тощо);
- виконання інших обов’язків, наданих йому Радою.
5.5. На віце-президента покладаються обов’язки по контролю за:
- веденням протоколів засідань Президії та Ради;
- здійсненням згідно стандартів діловодства оформлення всієї службової документації
Федерації;
- веденням ділового листування;
- здійсненням оформлення документації, пов’язаної з тренувальною, атестаційною та
змагальною діяльністю Федерації;
- здійсненням контролю за проходженням та виконанням документів;
- забезпеченням належного зберігання документації;
- забезпеченням усіх підрозділів Федерації та її членів необхідною інформацією з питань
діяльності Федерації.
5.6. Ревізійна комісія діє згідно цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію, що
затверджується Загальними Зборами.
5.6.1. До компетенції Ревізійної комісії належить:
- контроль керівних органів Федерації, підвідомчих підрозділів та службових осіб щодо
виконання Статуту та чинного законодавства;
- здійснення контролю за виконанням членами Федерації рішень вищих статутних органів,
прийнятих постанов;
- здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності, стану обліку і звітності;
- стеження за правильністю оформлення документації та ведення діловодства;
- контроль своєчасності розгляду пропозицій, заяв і скарг.
5.6.2. До Ревізійної комісії не можуть входити члени Ради та працівники Федерації, які працюють
на посадах, що передбачають отримання заробітної платні.
5.6.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів Федерації, які обрані Загальними Зборами
терміном на 3 (три) роки. Одна і таж сама особа може бути переобрана членом Ревізійної
комісії необмежену кількість разів.
5.6.4. Члени комісії обирають на першому засіданні Голову комісії та секретаря.
5.6.5. Голова комісії головує на всіх її засіданнях, організовує роботу комісії та звітує від імені
комісії перед Загальними Зборами.
5.6.6. Секретар веде та зберігає всі протоколи та інші документи про діяльність Ревізійної комісії.
5.6.7. Члени Ревізійної комісії мають доступ до усіх документів Федерації.

6. СТВОРЕННЯ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ.
6.1. Основою Федерації є місцеві (регіональні) осередки, що створюються на території України
за територіальними та виробничими (галузевими) ознаками при наявності не менше 3 осіб.
6.2. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України
«Про об’єднання громадян», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими
законодавчими актами України, Статутом Федерації та своїми Статутами (положеннями), що
приймаються їх керівними органами і затверджуються Президією. Статути (положення)
місцевих (регіональних) осередків не повинні суперечити Статуту Федерації.
6.3. Для набуття прав юридичної особи місцеві (регіональні) осередки повинні зареєструватися
у встановленому законом порядку. Осередки, що діють без прав юридичної особи,
легалізуються шляхом повідомлення про їх заснування.
6.4. Керівник регіонального (обласного) осередку делегується до складу Ради, одразу після його
обрання.
6.5. Місцеві (регіональні) осередки:
- самостійно вирішують усі питання внутрішнього життя, окрім тих, які віднесені до
компетенції вищих органів Федерації;
- обирають делегатів на Загальні Збори та своїх представників до Ради.
7. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ.
7.1. Федерація має у своїй власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї
статутної діяльності.
7.2. Джерелами формування коштів та майна Федерації є:
- кошти, що надані їй засновниками Федерації;
- кошти, що надані їй членами Федерації;
- кошти, що надані їй з державного бюджету;
- вступні, членські та інші різновиди внесків членів Федерації;
- усі види добровільних внесків українських та іноземних громадян, трудових колективів,
творчих спілок, фондів, громадських об’єднань, кооперативів, підприємств, установ та
організацій будь-яких форм власності;
- відрахування з прибутку від господарської та іншої комерційної діяльності госпрозрахункових
установ, організацій і підприємств, які засновані та/або створені Федерацією.
7.3. Грошові кошти Федерації зберігаються в установах банківської системи України і
використовуються згідно до статутних завдань:
- на реалізацію затверджених планів та програм;
- для організації тренувального процесу, проведення учбово-тренувальних, оздоровчотренувальних зборів, тренувальних шкіл, учбових семінарів та інших заходів;
- для організації атестаційних заходів: атестацій, атестаційних семінарів та шкіл;
- для підготовки суддів, тренерів та проведення учбових, суддівських та тренерських зборів,
семінарів та інших заходів;
- для виготовлення посвідчень, сертифікатів, паспортів та інших документів;
- на оплату оренди земельних ділянок, споруд, спортивних залів, адміністративних, службових
та інших допоміжних приміщень, їх утримання, поточний та капітальний ремонт;
- для медичного забезпечення спортсменів, оплати послуг лікувально-фізкультурних закладів,
придбання медикаментів та ліків (відновлюючі фармацевтичні засоби, вітаміни тощо) під час
участі спортсменів, тренерів та суддів в змаганнях та у період підготовки до них;
- на проведення заходів, націлених на поліпшення стану здоров’я та спортивної реабілітації
членів Федерації;
- на сплату внесків за участь в змаганнях вищого рівня, для організації та проведення змагань та
інших спортивно-масових заходів на території України та за її межами;
- для нагородження спортсменів, суддів, тренерів Федерації призами та цінними подарунками;
- для забезпечення розташування та харчування спортсменів, тренерів та суддів під час змагань
та проведення інших спортивних та спортивно-оздоровчих заходів;
- на розвиток матеріально-технічної та наукової бази Федерації;

- на купівлю або оренду спортивного інвентаря, обладнання, техніки, транспортних та інших
основних засобів, включаючи засоби оргтехніки, відповідні видаткові матеріали та
запчастини до них, господарські та канцелярські товари;
- на купівлю спортивної форми та спортивного одягу, взуття, інвентаря;
- витрати на створення власної символіки та виготовлення спортивної атрибутики із символікою
Федерації;
- на видавничу та рекламну діяльність;
- на утримання штатного апарату Федерації, включаючи премії та винагороди як для посадового
апарату, так і для членів виборних органів Федерації та осіб, які зробили істотний внесок в
успішну роботу Федерації;
- для оплати послуг залучених на договірній основі експертів, консультантів, тренерів та інших
фахівців;
- для надання матеріальної та майнової допомоги спортсменам, членам Федерації, що
потребують підтримки у зв’язку з інвалідністю або труднощами виходу із спорту, а також
інших видів фінансового, матеріального та соціального захисту та підтримки членів
Федерації, ветеранів та інвалідів спорту;
- на благодійні та інші цілі згідно з рішеннями керівних органів Федерації;
- для виконання інших завдань та функцій Федерації, зазначених в п.п.2;3 даного Статуту.
7.4. Федерація може мати у власності будинки, споруди, житловий та нежитловий фонд, інші
приміщення, що збудовані або придбані за власні кошти, обладнання, техніку, засоби
зв’язку, устаткування, транспорт, інвентар, майно культурно-просвітницького і оздоровчого
призначення, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального
забезпечення статутної діяльності.
7.5. Майно та кошти Федерації, в тому числі у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись
між її членами і використовуються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а
у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход
держави.
7.6. Федерація та госпрозрахункові установи, організації та підприємства, що створені нею,
зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у
встановленому законом порядку, а також повинні зареєструватись в органах державної
податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених
законодавством.
8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
8.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд Загальних
Зборів за рішенням Президії, Ради, Ревізійної комісії або за поданням не менш ніж 1/3
кількості делегатів Загальних Зборів. Рішення про внесення змін та доповнень приймається
Загальними Зборами.
8.2. У виключних випадках зміни та доповнення до Статуту можуть бути прийняті Радою з
наступним затвердженням на чергових чи позачергових Загальних Зборах.
8.3. Про зміни, доповнення, які внесені в статутні документи, Федерація повідомляє
легалізуючий орган у встановленому законом порядку.
9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ.
ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ.
9.1. Припинення діяльності Федерації може відбуватися шляхом її реорганізації або ліквідації.
9.2. Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Загальних Зборів відкритим
голосуванням простою більшістю голосів.
9.3. Ліквідація Федерації можлива за рішенням Загальних Зборів відкритим голосуванням
більшості (не менше ніж 2/3 ) делегатів або за рішенням суду у випадках, передбачених
чинним законодавством.
9.4. У разі ліквідації Федерації призначається ліквідаційна комісія (Загальними Зборами або
судом).
9.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно організації, виявляє її дебіторів та кредиторів і
розраховується з ними, вживає заходи для сплати боргів третім особам і членам Федерації,

складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним Зборам або органу, що призначив
ліквідаційну комісію.
9.6. Діяльність Федерації, або окремих її видів може бути тимчасово зупинена рішенням суду у
випадках і порядку, передбачених законодавством.
9.7. При усуненні причин, що стали підставою для тимчасової заборони, за клопотанням
Федерації її діяльність може бути відновлена судом у повному обсязі.
9.8. Кошти та інше майно Федерації після її ліквідації не можуть перерозподілятись між її
членами і використовуються на статутні чи благодійні цілі, а у випадках, передбачених
законодавствчими актами, за рішенням суду, спрямовуються у доход держави або іншої
неприбуткової організації відповідного виду.

