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1.  Загальні положення, юридичний статус 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТІНГУ" (далі - 

"Федерація") - це громадське об'єднання, створене на засадах добровільності, самоврядності, 

вільного вибору території діяльності, гуманності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її 

членів, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, яке 

покликане здійснювати заходи щодо сприяння об'єднання громадян України, на основі спільності 

інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання 

прибутку від своєї діяльності. 

1.2. Федерація є неприбутковою організацією, що будує свою діяльність на підставі Конституції 

України, Закону України "Про громадські об'єднання", чинного законодавства України та цього 

Статуту. Федерація визнає статут і правила міжнародної федерації спортінгу FITASC. 

1.3. Федерація вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Федерація створюється на 

невизначений термін та поширює свою діяльність на всю територію України. 

1.4. Федерація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, рівності 

перед законом, самоврядності, законності, виборності та підзвітності органів управління, 

відсутності майнового інтересу членів Федерації, прозорості, відкритості та публічності. Федерація 

набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним 

законодавством порядку. Федерація має право володіти відокремленим майном, має самостійний 

баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні. Федерація користується рівними 

правами і несе обов'язки, пов'язані з її діяльністю, має печатку, бланки і штампи з власного 

символікою та символіку, зразки яких затверджуються Головою Федерації. Символіка Федерації 

реєструється у встановленому законом порядку. 

1.5. Федерація є учасником цивільно-правових відносин, має право від свого імені вчиняти 

правочини, укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути 

позивачем, відповідачем, іншим учасником судового процесу у судах України, в тому числі, що 

спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а 

також справ про адміністративні правопорушення, третейських судах, мати у власності кошти та 

інше майно, відкривати рахунки в банківських установах у національній та іноземній валюті, 

набувати інших прав та обов'язків у відповідності до чинного законодавства України. 

1.6. Федерація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. 

1.7. Федерація не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників (членів/учасників), а засновники 

(члени/учасники) Федерації не відповідають за зобов'язаннями Федерації. 

1.8. Федерація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за 

зобов'язаннями Федерації. 

1.9. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Федерації, так само як і 

втручання Федерації у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім 

випадків передбачених законом. 

1.10. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування можуть залучати Федерацію до процесу формування і реалізації державної 

політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з 

Федерацією стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних 

проектів нормативно- правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах 

місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань. 

 

2. Організаційно-правова форма та найменування Федерації 

2.1. Організаційно-правова форма Федерації - громадська організація. 

2.2. Повне найменування Федерації: 

2.2.1. Українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

СПОРТІНГУ"; 

2.2.2. Англійською мовою - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "UKRAINIAN SPORTING 

FEDERATION ". 

2.3. Скорочене найменування Федерації: 

2.3.1. Українською мовою - ГО "УФС". 

2.3.2. Англійською мовою - NGO USF. 

 

 



3. Мета, завдання та основні напрямки діяльності Федерації 

3.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розробленню та реалізації програм з 

розвитку стрілецького спорту як засобу фізичного виховання, зміцнення здоров'я населення, 

формування здорового способу життя, сприяння розвитку спортінгу (стендової стрільби) та захист 

спільних інтересів своїх членів. 

3.2. Основними завданнями Федерації є: 

3.2.1. захист законних прав членів Федерації та громадян України, їх життя, здоров'я, честі, 

гідності, недоторканості та безпеки як найвищої соціальної цінності, задекларованої Конституцією 

України; 

3.2.2. популяризація та сприяння розвитку усіх дисциплін спортінгу: Спортінг, Компак- спортінг, 

Мисливська Комбінована Стрільба, Універсальний Трап, Автоматичний Трап, Стендова Стрільба, 

Маневруючі мішені (Неlісе); 

3.2.3. сприяння підвищенню майстерності спортсменів, професійності тренерів та суддів; 

3.2.4. сприяння підвищенню фізичного та естетичного розвитку громадян; 

3.2.5. стимулювання населення, в першу чергу молоді, до занять стрілецькими видами спорту; 

3.2.6. сприяння збільшенню чисельності спортивних секцій, відділень, клубів спортінгу сприяння 

розвитку спортінгу в Україні, гідне подання цих видів у міжнародних спортивних змаганнях; 

3.2.7. сприяння підвищенню ролі спортінгу у всебічному і гармонійному розвитку особи, 

зміцненню здоров’я, формування здорового способу життя населення.  

3.2.8. сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, 

суддів, забезпеченню успішного виступу українських спортсменів на спортивних змаганнях; 

3.2.9. сприяння розвитку і зміцненню зав'язків з міжнародними та іншими спортивними 

федераціями, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних 

та інших спортивних організаціях та об'єднаннях; 

3.2.10. пропаганда і популяризація стрілецьких видів спорту серед населення; 

3.2.11. сприяння розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази спортінгу, що сприяє 

відродженню національних традицій стрілецького спорту; 

3.2.12. сприяння демократизації управлінням стрілецьким спортом в Україні; 

3.2.13. участь у розробці та сприяння впровадженню поточних та майбутніх перспективних 

програм державних та інших органів, установ та організацій з питань розвитку спорту та фізичної 

культури; 

3.2.14. сприяння в організації, організація та реалізація на території України спортивних заходів, 

змагань, конкурсів в рамках статутної діяльності Федерації; 

3.2.15. Залучення партнерів (як українських, так і іноземних) до участі в програмах та проектах, 

започаткованих Федерацією, в межах своїх цілей та завдань; 

3.2.16. розробка власних та участь в партнерських програмах в межах статутної діяльності 

Федерації задля забезпечення законних прав та інтересів членів Федерації. 

3.3. Діяльність Федерації може проводитися в наступних напрямках, які відповідають меті та 

завданням, визначених цим Статутом, та не заборонені чинним законодавством України. Зокрема, 

Федерація: 

3.3.1. надає практичну, організаційну і методичну допомогу відокремленим підрозділам Федерації; 

3.3.2. вносить пропозиції до органів виконавчої влади, у тому числі до Міністерства молоді та 

спорту України та Спортивного комітету України з неолімпійських видів спорту, з питань розвитку 

спортінгу; 

3.3.3. розробляє та затверджує календарний план проведення спортивних змагань зі спортінгу серед 

членів Федерації, бере участь в організації і проведенні спортивних змагань зі спортінгу, бере 

участь в організації і проведенні спортивних змагань, зборів та інших заходів на території України 

та за її межами, згідно з діючими правилами змагань серед членів Федерації; 

3.3.4. бере участь в розробці принципів атестації суддів, тренерів та спортсменів, організації і 

проведенні заходів по підготовці та підвищенні кваліфікації тренерів та суддів Федерації; 

3.3.5. організовує виготовлення офіційної, пам'ятної та нагородної атрибутики з символікою 

Федерації; 

3.3.6. сприяє відрядженню за кордон українських та прийняттю в Україні іноземних делегацій та 

фахівців, співробітничає з питань, пов'язаних з діяльністю Федерації, з міжнародними клубами, 

організаціями та фірмами, а також з окремими особами; 

3.3.7. збирає, узагальнює, вивчає та розповсюджує передовий досвід у сфері спортінгу; 

3.3.8. приймає участь в організації і проведенні наукових досліджень, видає методичні, довідково-

інформаційні та інші матеріали, проводить науково-практичні конференції, семінари та симпозіуми 

на неприбутковій основі; 

3.3.9. сприяє будівництву та експлуатації профільних спортивних споруд; 



3.3.10. надає консультативну фахову допомогу та контролює відповідність профільних спортивних 

об’єктів Регламенту та Правилам проведення змагань; 

3.3.11. сприяє поданню матеріалів на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів, суддів та 

інших спеціалістів у встановленому порядку; 

3.3.12. сприяє створенню клубів, шкіл, секцій для занять спортінгом (стендовою стрільбою); 

3.3.13. використовує інші форми діяльності, не порушуючи законодавство України, Статут 

міжнародної Федерації зі спортінгу та цей Статут; 

3.3.14. бере участь у масових подіях, відповідно до статутної діяльності Федерації; 

3.3.15. інформує громадськість щодо діяльності Федерації через висвітлення дій та їх результатів у 

засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, в Інтернеті); 

3.3.16. залучає на добровільних засадах матеріальні, фінансові та інтелектуальні ресурси 

організацій, підприємств і фізичних осіб України та іноземних країн для реалізації статутної мети 

Федерації. 

3.3.17. бере участь та проводить заходи (конференції, семінари, здійснює публікації в засобах 

масової інформації тощо) щодо формування громадської думки з метою об'єктивного та 

справедливого ставлення населення до діяльності Федерації. 

3.4. Для виконання статутних завдань Федерація співпрацює, шляхом укладення відповідних 

договорів, з органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними особами, з іншими 

громадськими об'єднаннями, а також з іноземними та міжнародними неурядовими організаціями та 

міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

3.5. Для здійснення своєї мети та завдань Федерація мас право: 

3.5.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі); 

3.5.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з 

пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

3.5.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 

3.5.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-

правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Федерації та важливих 

питань державного і суспільного життя; 

3.5.5. проводити мирні зібрання; 

3.5.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно 

до законодавства; 

3.5.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації; 

3.5.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

3.5.9. 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 самоврядування для проведення консультацій з 

громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої 

діяльності; 

3.5.10. бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону; 

3.5.11. здійснювати інші права не заборонені законом. 

 

4. Членство в Федерації 

4.1. Членство в Федерації є індивідуальним та добровільним. 

4.2. Членство в Федерації, порядок його набуття, правовий статус члена Федерації визначається 

даним Статутом та відповідним положенням ппо_членство, яке може додатково до норм даного 

Статуту бути прийняте та затверджене Президентом Федерації. Положення про членство не може 

суперечити нормам, зафіксованим у Статуті Федерації. 

4.3. Членство в інших громадських об'єднаннях не суперечить членству в Федерації. 

4.4. Членами Федерації можуть бути громадяни України які досягли 14-річного віку, громадяни  

інших  держав,  особи  без  громадянства, що перебувають в України на законних підставах, не 

обмежені судом у дієздатності, розділяють цілі Федерації, визнають її Статут. 

4.5. Засновники Федерації автоматично стають її членами. 

4.6. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації 

громадського об'єднання в установленому законом порядку. 

4.7. Для вступу до Федерації кандидати подають заяву встановленого зразка. Заява подається 



особисто Президенту Федерації або через Голову відокремленого підрозділу Федерації. До такої 

заяви кандидати для вступу до членів Федерації додають копію свого національного паспорту 

(документа що підтверджує право перебування та проживання на території України) та копію 

картки обліку платника податків, копію дозволу на зброю (за наявності). У разі зміни будь-яких 

заявлених даних, особа, щодо якої такі дані змінились (або її належний і повноважний 

представник) подає до Федерації протягом 30 календарних днів оновлену заяву та додає до такої 

заяви копії документів на підтвердження відповідних змін. Неподання таких даних вважається 

одноразовим грубим порушенням даного Статуту. 

4.8. Після попереднього розгляду наданих документів Президент Федерації передає їх на розгляд 

до Президії Федерації. 

4.9. Рішення про прийом членів приймає Президія Федерації більшістю голосів від загальної 

кількості членів Президії Федерації, присутніх на засіданні. 

4.10. Рішення про прийом у члени Федерації набуває чинності після сплати членом вступного 

внеску. 

4.11. Всі члени Федерації мають рівні права та обов'язки  

4.12. Члени Федерації мають право: 

4.12.1. брати безпосередню участь у діяльності Федерації; 

4.12.2. брати безпосередню участь у Загальних зборах Федерації; 

4.12.3. виносити на голосування Загальних зборів Федерації будь-які питання, пов'язані з 

діяльністю Федерації; 

4.12.4. об'єднуватись разом з іншими членами Федерації в її відокремлений підрозділ; 

4.12.5. висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й бути обраним в будь-який виборний 

орган Федерації; 

4.12.6. отримувати інформацію з питань діяльності Федерації; 

4.12.7. подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу Федерації. Усі органи і керівні 

особи Федерації та її відокремлені підрозділи зобов'язані розглянути пропозиції, заяви, апеляції 

членів Федерації не пізніше ніж у місячний строк після отримання або на своєму найближчому 

засіданні і дати на них вмотивовану відповідь (на прохання заявника - письмову); 

4.12.8. брати участь в усіх обговореннях органами Федерації своєї діяльності або пропозиції, заяв, 

апеляцій; 

4.12.9. вільно виходити з Федерації за власною письмовою заявою, яка направляється на адресу 

Федерації; 

4.12.10. користуватися всіма іншими правами, які передбачені для членів громадського об'єднання 

відповідно до чинного законодавства України. 

4.13. Члени Федерації зобов'язані: 

4.13.1. сприяти досягненню мети, цілей та завдань Федерації; 

4.13.2. виконувати вимоги Статуту Федерації; 

4.13.3. дбати про зміцнення авторитету Федерації, дотримуватися дисципліни, норм моралі та 

ділової конструктивної критики; 

4.13.4. вносити (сплачувати) вступний і членські внески, в порядку та строки, встановленими цим 

Статутом; 

4.13.5. не розголошувати конфіденційну інформацію щодо діяльності Федерації, яка стала відома 

члену Федерації у зв'язку з його участю в Федерації; 

4.13.6. не вчиняти дій та бездіяльності, які принижують ділову репутацію Федерації або наносять 

їй майнову шкоду; 

4.13.7. виконувати рішення органів Федерації, прийняті в межах їхньої компетенції; 

4.13.8. брати участь у роботі відокремленого підрозділу; 

4.13.9. під час участі в заходах, які проводить Федерація, дотримуватись встановлених Правил та 

Регламенту проведення таких заходів. 

4.14. Федерація веде Реєстр своїх членів (далі - Реєстр), в якому містяться відомості про кожного 

члена Федерації. Порядок ведення Реєстру визначається Положенням про Реєстр, затвердженим 

Президією Федерації. 

4.15. Порядок припинення членства (участі) в Федерації: 

4.15.1. Кожен член має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому цим 

Статутом, припинити членство у Федерації. 

4.15.2. Виключення з членів Федерації проводиться за власним бажанням або за рішенням 

Президії Федерації у тому ж порядку, що й вступ. Членство в громадському об'єднанні 

припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень або з моменту прийняття 

Президією Федерації рішення про виключення. В того самого дня припиняється перебування члена 

громадського об'єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об'єднанні. Дія пункту 



4.15.2. Статуту не поширюється на членів Федерації, обраних на посади керівника Федерації чи 

заступника керівника (якщо така посада передбачена Статутом). Членство у Федерації зазначених 

керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника. 

4.15.3. Члени Федерації, які одноразово грубо порушують норми даного Статуту, систематично не 

виконують своїх обов'язків та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Федерації, або 

скоїли вчинок, що ганьбить членів Федерації, чи намагались використати своє членство в 

Федерації з метою, несумісною з завданнями та принципами статутної діяльності за рішенням 

Президії Федерації можуть бути виключені з лав членів Федерації. 

4.15.4. За несплату членського внеску у встановлений цим Статутом термін, член Федерації може 

бути виключений з Федерації на підставі рішення Президії Федерації, яке приймається більшістю 

голосів від загальної кількості членів, присутніх на засіданні. 

 

5. Органи управління Федерацією  

5.1. Вищим органом управління Федерації є Загальні збори членів Федерації (далі - "Загальні 

Збори", "Збори"). 

5.2. Керівник Федерації - Президент. Обирається Загальними зборами членів Федерації терміном 

на 5 років із числа членів Федерації з можливістю переобрання на новий строк (строки). 

5.3. Виконавчим органом Федерації є Президія Федерації, яка здійснює управління Федерацією в 

період між Загальними зборами Федерації. Президію Федерації очолює Президент, який 

обирається на Загальних Зборах терміном на 5 (п'ять) років. 

5.4. У разі неможливості особи брати персональну участь у засіданні керівного органу Федерації, 

до якого вона обрана (членом якого вона є), така особа може брати участь в прийнятті рішень 

такого органу Організації шляхом використання засобів зв'язку. Види засобів зв'язку, порядок їх 

використання в прийнятті рішень керівних органів Федерації визначається та затверджується 

Президією Організації у вигляді відповідного внутрішнього документу Федерації в рамках чинного 

законодавства.  

 

6. Загальні збори членів Федерації  

6.1.Загальні Збори членів Федерації (надалі - Загальні Збори) є вищим керівним органом Федерації. 

6.2.Загальні Збори скликаються Президентом Федерації, Віце-Президентом або Президією. 

6.3. До компетенції Загальних Зборів належить вирішення будь-яких питань діяльності Федерації. 

6.4. Загальні Збори можуть делегувати Президії Федерації свої права та повноваження зі всіх 

питань крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. 

6.5. Принципи та правила розгляду питань Президією Федерації та прийняття нею рішень не 

повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних Зборів. 

6.6. До компетенції Загальних Зборів належить вирішення, в тому числі, але не виключно, таких 

питань: 

6.6.1. визначення основних напрямків статутної діяльності Федерації, принципів формування 

та використання майна Федерації; 

6.6.2. затвердження Статуту Федерації та внесення змін і доповнень до нього; 

6.6.3 обрання та відкликання (звільнення) Президента Федерації та його заступника (Віце- 

Президента); 

6.6.4. обрання та відкликання (звільнення) складу Президії Федерації; 

6.6.5. обрання та відкликання (звільнення) складу Ревізійної комісії Федерації; 

6.6.6. заслуховування та затвердження звітів Президії Федерації; 

6.6.7. заслуховування та затвердження звітів Ревізійної комісії (Ревізора) Федерації; 

6.6.8. прийняття рішення про припинення діяльності Федерації; 

6.6.9. реалізація права власності на майно Федерації. 

6.7. Питання, вказані в підпунктах 6.6.1.-6.6.8. пункту 6.6. цього Статуту, належать до виключної 

компетенції Загальних Зборів та не можуть бути передані на вирішення інших органів управління 

Федерації. 

6.8. Управління майном Федерації здійснюється Президією Федерації, Президентом Федерації та 

Віце-Президентом Федерації, а також Головами (керівниками) відокремлених підрозділів 

Федерації у межах наданих повноважень відповідно до цього статуту та внутрішніх документів 

Федерації. 

6.9.Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів 

Федерації. 

6.10. Кожен член Федерації має один голос на Загальних Зборах. Член Федерації має право 

передати свої повноваження на Загальних зборах іншому члену або його представникові. 

6.11. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Федерації, присутніх 



на Загальних Зборах, якщо інше не передбачене цим Статутом. 

6.12. Рішення з питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів приймається 

більшістю не менш як 3\4 голосів членів Федерації, присутніх на Загальних Зборах. 

6.13.Загальні Збори проводяться не рідше, ніж один раз на рік. Скликання чергових Загальних 

Зборів здійснюється Президентом Федерації, Віце-Президентом або Президією.  

6.14. Головує на Загальних Зборах, як правило, Президент Федерації або його Віце-Президент, або 

інший головуючий, обраний Загальними Зборами. 

6.15. Дата, час, місце проведення та порядок денний Загальних Зборів повідомляється членам 

Федерації не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до дати скликання Загальних Зборів у 

письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом, 

електронною поштою або іншим шляхом, визначеним Президією Федерації. 

6.16. Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних Зборів члени Федерації надсилають до 

Президії Федерації не пізніше, ніж за десять днів до дати скликання Загальних Зборів. Рішення про 

включення питань до порядку денного приймає Президія Федерації. Загальні Збори розглядають 

лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного. 

6.17. Загальні Збори в виняткових випадках приймають рішення про включення до порядку 

денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку та умови, якщо за це 

проголосувало не менше третини членів Федерації, що беруть участь у Загальних Зборах. 

6.18.  Позачергові Загальні Збори скликаються Президентом Федерації, Віце-Президентом або 

Президією: 

• за ініціативою не менше 1\10 членів Федерації; 

• за ініціативою не менше трьох осіб зі складу Президії Федерації; 

• на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Федерації у випадках, передбачених цим Статутом. 

6.19. Дата, час, місце проведення та порядок денний позачергових Загальних Зборів 

повідомляється членам Федерації не пізніше, ніж за п'ятнадцять календарних днів до дати 

скликання позачергових Загальних Зборів у письмовій формі рекомендованим листом, 

факсимільним повідомленням, телеграфом, електронною поштою або іншим шляхом, визначеним 

Президією Федерації. 

6.20. Робота Загальних Зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в 

протоколах. Протоколи Загальних Зборів підписуються головою Загальних Зборів та секретарем, 

обраним Загальними Зборами. Зберігання всіх протоколів Загальних Зборів здійснюється 

Президією Федерації. 

6.21. Рішення, прийняті на Загальних Зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо 

інше не визначене при їх прийнятті. 

6.22.Члени Федерації мають право оскаржити рішення, прийняті на Загальних Зборах, у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

 

7. Президія Федерації 

7.1. Президія Федерації (далі - "Президія") – є виконавчим органом Федерації, яка здійснює 

управління Федерацією в період між Загальними зборами Федерації. 

7.2. Президія Федерації обирається Загальними зборами членів Федерації у кількості не менше 

ніж 5 (п'ять) членів. Президент Федерації та його Віце-Президент входять до складу Президії 

Федерації за посадою. 

7.3. Склад Президії обирається Загальними Зборами з членів Федерації строком на п'ять років з 

можливістю переобрання на новий строк (строки). Термін перебування в складі Президії може 

бути змінений в разі: виходу з Членів Президії за власним бажанням або виключення особи з 

членів Федерації. 

7.4. До компетенції Президії належить вирішення всіх питань, що стосуються діяльності 

Федерації, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Зокрема, 

Президія вирішує питання щодо: 

7.4.1. затвердження розмірів вступного та членських внесків членів Федерації; 

7.4.2. затвердження планів статутної діяльності Федерації та результатів їх виконання; 

7.4.3. затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Федерації; 

7.4.4. призначення Голів (керівників) відокремлених підрозділів Федерації та звільнення (зняття) з 

цих посад; 

7.4.5. затвердження інструкцій, положень та інших документів, що регламентують порядок 

діяльності Федерації, її органів управління та контролю; 

7.4.6. прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Федерації та їх закриття 

(припинення діяльності); 

7.4.7. затвердження положення про відокремлений підрозділ Федерації; 



7.4.8. прийняття рішення про участь у інших організаціях (спілках); 

7.4.9. прийняття до та виключення зі складу членів Федерації; 

7.4.10. вирішення важливих фінансових питань, управління майном Федерації в межах, 

визначених даним Статутом та рішенням Загальних Зборів; 

7.4.11. нагородження та заохочення членів Федерації; 

7.4.12. затвердження річних звітів Президента Федерації та Президії Федерації; 

7.4.13. затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Федерації; 

7.4.14. вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Федерації та спрямованих на досягнення 

мети та завдань Федерації, 

7.4.15. погодження та затвердження правочинів, угод, договорів, що вчиняються Президентом від 

імені Федерації на суму що перевищує 30 000,00 гривень. Погодження та затвердження 

оформляється у вигляді рішення Президії Федерації прийняте при наявності правомочного складу 

Президії. 

7.5. Президія підзвітна Загальним Зборам. Під час чергових Загальних Зборів Президія 

зобов'язана звітувати про свою діяльність. 

7.6. Президія приймає рішення на засіданнях. Засідання Президії проводяться по мірі 

необхідності, але не рідше одного разу на рік. 

7.7. Керівництво роботою Президії здійснює Президент Федерації або Віце-Президент. 

7.8. Засідання Президії вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше трьох осіб 

з її складу. Президент Федерації, Віце-Президент та кожен член Президії має один голос на 

засіданні. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів Президії, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Президії під час прийняття рішень право 

вирішального Голосу має Президент Федерації, а за його відсутності Віце-Президент. 

7.9. У разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Президії, що скликається для 

вирішення термінових питань, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі 

проект рішення або питання для голосування надсилається Президентом Федерації, або Віце-

Президентом, членам Президії, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. 

Допускається заміна письмової форми електронною сканкопією з власним підписом, в рамках 

чинного законодавства та в межах діючого Статуту і внутрішніх документів Федерації. Протягом 

10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні 

бути проінформовані Президентом Федерації про прийняте рішення. Рішення, прийняте у такому 

порядку, є чинним, якщо у голосуванні взяв участь весь склад Президії. 

7.10. Засідання Президії протоколюються. Протоколи засідань Президії підписуються Президентом 

Федерації та секретарем, який призначається Президентом Федерації для ведення протоколів. 

Зберігання всіх протоколів Президії здійснюється Президією Федерації. 

7.11. Рішення, прийняті Президією, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не 

визначене самим рішенням. 

7.12.Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Президії, Президента 

Федерації, Віце-Президента, членів Президії у порядку, передбаченому даним Статутом та чинним 

законодавством України. 

7.13. Скарга на рішення, дії або бездіяльність Президента Федерації, Віце-Президента, членів 

Президії подається до Президії, яка зобов'язана розглянути її та надати відповідь у порядку та в 

строки, передбачені чинним законодавством України. 

7.14. Скарга на рішення, дії або бездіяльність Президії може бути подана на розгляд Загальних 

Зборів, які розглядають її невідкладно, але не раніше, ніж під час чергового або позачергового 

скликання. 

7.15. Після розгляду Президією скарги на рішення, дії або бездіяльність Президента Федерації, 

Віце-Президента, членів Президії скаргу може бути подано на розгляд Загальних Зборів, які 

розглядають її невідкладно, але не раніше, ніж під час чергового або позачергового скликання. 

 

8. Президент Федерації 

8.1. Президент Федерації та Віце-Президент обираються Загальними Зборами із числа членів 

Федерації строком на п'ять років з можливістю переобрання на новий строк (строки). 

8.2. До компетенції Президента Федерації (Віце-Президента) відноситься вирішення всіх питань 

діяльності Федерації, крім тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Президії. Зокрема, 

Президент: 

8.2.1. здійснює представництво Федерації в міжнародних організаціях, органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми 

власності та підпорядкування; 

8.2.2. вчиняє правочини, в тому числі укладає угоди (договори) від імені Федерації, на суму що не 



перевищує 30 000, 00 гривень; 

8.2.3. підписує документи, в т.ч. фінансові, від імені Федерації;  

8.2.4. відкриває та закриває рахунки в банківських установах; 

8.2.5. скликає, організовує проведення Загальних Зборів та засідань Президії; 

8.2.6. здійснює координацію роботи членів Президії; 

8.2.7. здійснює організацію та контроль виконання рішень Загальних Зборів та Президії; 

8.2.8. затверджує штатний розпис, положення про оплату праці та інші положення, що 

регламентують умови праці штатних працівників Федерації; 

8.2.9. приймає та звільняє штатних працівників Федерації, застосовує до них заходи заохочення та 

стягнення. 

8.3. Президент Федерації, Віце-Президент Федерації уповноважений представляти Федерацію та 

вчиняти дії від імені Федерації, в тому числі підписувати документи, без довіреності. 

8.4. На час відсутності Президента Федерації або неможливості виконання ним своїх обов'язків, 

повноваження Президента Федерації здійснює Віце-Президент Федерації. 

8.5. Президент звітує про свою діяльність під час чергових щорічних Загальних Зборів. 

8.6. Почесний президент Федерації. 

 Окремим особам може бути надане звання Почесного президента Федерації як вища форма 

заохочення Федерації з терміном дії на 1 (один) рік. Для цього необхідно офіційне клопотання 

Президії Федерації. 

 Рішення про надання особі статусу Почесного президента приймають чергові або позачергові 

загальні збори членів Федерації. 

 Почесний президент має право брати участь у роботі Федерації та її органів (у тому числі 

загальних зборів) з правом голосування. Відповідно його голос враховується при визначенні 

чергових та позачергових зборів, дострокових виборів, належного кворуму засідання тощо. 

 

9. Ревізійна комісія Федерації 

9.1. Контроль за діяльністю органів управління Федерації здійснює Ревізійна комісія Федерації 

(надалі - "Ревізійна комісія"). 

9.2. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами терміном на п'ять років з можливістю 

переобрання на новий строк (строки). 

9.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам та подає їм на затвердження результати 

проведених перевірок. 

9.4. Ревізійна комісія складається з трьох осіб (ревізорів). До моменту вступу в Федерацію не 

менше ста членів Загальними Зборами обирається один Ревізор, який має повноваження Ревізійної 

комісії, передбачені даним Статутом. 

9.5. Перевірки Ревізійною комісією проводяться: 

• за дорученням Загальних Зборів; 

• за дорученням Президії; 

• за дорученням Президента Федерації або Віце-Президента; 

• за власною ініціативою; 

• на вимогу не менш ніж 1/3 членів Федерації. 

9.6. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від органів управління Федерації та 

посадових осіб Федерації надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, 

а також особистих пояснень. 

9.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних Зборів або 

засідання Президії, якщо виникла суттєва загроза інтересам Федерації або інтересам її членів, а 

також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання повноваженнями з боку 

посадових осіб Федерації чи членів Федерації. 

9.8. Президент Федерації, Віце-Президент Федерації, члени Президії не можуть входити до складу 

Ревізійної комісії. 

9.9. Діяльність Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та положенням, затвердженим 

Президією. 

 

10. Відокремлені підрозділи Федерації 

10.1. Для досягнення своєї мети та завдань на всій території України Федерація створює 

відокремлені підрозділи в адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у статті 133 

Конституції України. 

10.2. Відокремлені підрозділи Федерації утворюються за рішенням Президії Федерації. 

10.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Федерація подає до уповноваженого органу з 

питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України. 



10.4. Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами. 

10.5. Відокремлені підрозділи Федерації в своїй діяльності керуються чинним законодавством 

України, цим Статутом та положенням про відокремлений підрозділ Федерації. 

10.6. Керівництво відокремленим підрозділом Федерації здійснює Голова відокремленого 

підрозділу Федерації. 

10.7. Голова відокремленого підрозділу Федерації призначається та звільняється Президією 

Федерації зі складу членів Федерації строком на два роки. 

10.8. Голова відокремленого підрозділу Федерації діє в межах наданих йому повноважень на 

підставі положення про відокремлений підрозділ Федерації та довіреності, виданої Федерацією. 

10.9. До компетенції Голови відокремленого підрозділу Федерації відноситься вирішення всіх 

питань діяльності відокремленого підрозділу Федерації в межах наданих йому повноважень. 

10.10. Відокремлені підрозділи Федерації закриваються (припиняють свою діяльність) за рішенням 

Президії Федерації. 

10.11. Місцеві осередки Федерації, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення в дію 

Закону України «Про громадські об'єднання» (далі "Закону"), за рішенням вищого органу 

управління громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення 

Закону в дію. Організація може мати у своїй структурі місцеві осередки в тих часових межах, як це 

передбачено чинним Законом України «Про громадські об'єднання». Статути (положення) 

місцевих осередків громадської організації, які діяли зі статусом юридичної особи на день 

введення Закону України «Про громадські об'єднання» в дію, мають бути приведені у відповідність 

із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію, а саме до 01 січня 2018 року, якщо 

інше не буде передбачено діючим законодавством. 

10.12. Повідомлення про закриття (припинення діяльності) відокремленого підрозділу (чи 

місцевого осередку в період його існування згідно норма даного Статуту) Федерація подає до 

уповноваженого органу з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України. 

 

11. Майно Федерації 

11.1. Відповідно до чинного законодавства Федерація може мати у власності рухоме та нерухоме 

майно, грошові кошти, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її діяльності. 

11.2. Федерація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Федерації його 

членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, 

установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово 

наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом. 

11.3. Федерація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів відповідно до закону. 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. 

11.4. Постійним джерелом формування майна та коштів Федерації є: 

11.4.1. членські та вступні внески; 

11.4.2. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внески від спонсорів; 

11.4.3. дивіденди (доходи, відсотки), що отримуються від вкладів, акцій, облігацій, інших цінних 

паперів, належних Федерації; 

11.4.4. доходи від власності Федерації; 

11.4.5. майно (доходи), набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних 

осіб (товариств, підприємств). 

11.5. Федерація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та 

розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їх компетенції. 

11.6. Право власності Федерації реалізовують Загальні Збори членів Федерації в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо управління 

майном за рішенням Загальних Зборів членів Федерації можуть бути покладені на Президію, 

Президента Федерації, а також на відокремлені підрозділи Федерації. 

11.7.Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників 

(учасників), членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування соціального 

внеску), членів органів управління (керівних органів) та інших пов'язаних з ними осіб. 

11.8. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 

установчими документами Федерації. 

11.9. Федерація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести 



бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах 

державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. 

Надання Федерації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому 

числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом. 

11.10. Вступні та членські внески: 

11.9.1. Кожен член Федерації зобов'язаний вносити вступний та членські внески, в порядку та 

розмірі, визначеному Президією Федерації. 

11.9.2. Член Федерації зобов'язаний вносити членські внески не пізніше 01 березня кожного року. 

Член Федерації не допускається до участі у змаганнях у разі несплати членського внеску у 

поточному році та може бути виключений з Федерації на підставі рішення Президії Федерації, яке 

приймається більшістю голосів від загальної кількості її членів. 

11.9.3. За загальним правилом, вступний та членські внески вносяться в грошовій формі. Інша (не 

грошова) форма оплати вступного та членських внесків визначається Президією Федерації. 

 

12. Порядок внесення змін до Статуту  

12.1. Зміни до цього Статуту приймаються Загальними Зборами членів Федерації. 

12.2. Рішення про внесення змін до Статуту Федерації (викладення Статуту Федерації в новій 

редакції) приймається більшістю не менш як 3\4 голосів членів Федерації, присутніх на Загальних 

Зборах членів Федерації. 

12.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації. 

 

13. Порядок припинення діяльності Федерації  

13.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється: 

13.4.1. за рішенням Федерації, прийнятим Загальними Зборами членів Федерації, шляхом 

саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого 

самого статусу; 

13.4.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації. 

13.2. Припинення діяльності Федерації має наслідком припинення Федерації як юридичної особи у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

13.3. Якщо вартості майна Федерації (у випадку ліквідації) недостатньо для задоволення вимог 

кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із 

заявою про порушення справи про банкрутство Федерації відповідно до Закону України "Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 

13.4. Реорганізація Федерації. 

13.4.1. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом приєднання її до іншого громадського 

об'єднання такого самого статусу. 

13.4.2. Реорганізація Федерації здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів членів 

Федерації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення 

громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 

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

13.4.4. Вступ Федерації до складу громадської спілки не є реорганізацією Федерації і немає 

наслідком припинення її діяльності. 

13.5. Добровільне припинення діяльності Федерації. 

13.5.1. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності 

(саморозпуск). 

13.5.2. Рішення про саморозпуск Федерації приймається Загальними Зборами членів Федерації. 

13.5.3. У випадку прийняття рішення про саморозпуск Федерації Загальні Збори членів Федерації 

створюють ліквідаційну комісію (призначають ліквідатора) або доручають Президії чи Президенту 

Федерації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії (ліквідатора) для проведення 

припинення Федерації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання 

коштів та майна Федерації після її ліквідації відповідно до Статуту. 

13.5.4. У разі саморозпуску Федерації, її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів 

передаються за рішенням Загальних Зборів членів Федерації на статутні або благодійні цілі одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного типу (громадським об'єднанням), а в разі 

неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого 

бюджету. 

13.5.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації 

як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор). 

13.5.6. Припинення Федерації здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством 



України. 

13.6.Заборона, примусовий розпуск/Федерації. 

13.6.1. Федерація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань 

реєстрації в разі виявлення ознак порушення Федерацією вимог статей 36, 37 Конституції України, 

статті 4 Закону України "Про громадські об'єднанню". 

13.6.2. Заборона Федерації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому 

чинним законодавством України, та виключення її з Реєстру громадських об'єднань. 

13.6.3. Справа про заборону Федерації розглядається у порядку, встановленому Кодексом 

адміністративного судочинства України. 

13.6.4. У разі прийняття рішення про заборону Федерації майно, кошти та інші активи Федерації за 

рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. 

13.6.5. Припинення діяльності Федерації у випадку прийняття рішення про заборону здійснюється 

у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів                                                     Давидюк Михайло Миколайович 

 

 

Секретар загальних зборів                                                  Щетинська Ірина Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


