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Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ГОЛЬФУ» утворена на підставі
рішення Установчої Конференції громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ГОЛЬФУ» протокол №1 від 10 червня 1997 року та зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 липня 1997 року Свідоцтво №888.
Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ГОЛЬФУ» (далі за текстом –
Федерація) є всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивного
спрямування, що створена з метою сприяння розвитку гольфу в Україні, задоволення та
захисту законних інтересів її членів, гравців та спеціалістів з цього виду спорту.
Гольф (англ. golf) – спортивна гра, в якій окремі учасники або команди змагаються,
заганяючи маленький м'ячик в спеціальні лунки ударами ключок, намагаючись пройти
відведену дистанцію за мінімальне число ударів.
Федерація сприяє розвитку гольфу у всіх його видах: гольф, міні-гольф.
Федерація співпрацює з Міжнародною федерацією гольфу (International Golf Federation,
IGF), Європейською Асоціацією гольфу (European Golf Association, ЕGА), організацією The
R&A (R&A) та визнає їх статути, мету і завдання.
Всеукраїнські змагання з гольфу повинні проводитися згідно Правил Гольфу, затверджених
R&A Rules Limited та Антидопінговими правилами Національного антидопінгового центру
України, Антидопінговою політикою Міжнародної федерації гольфу.
Федерація є неприбутковою громадською організацією та здійснює свою діяльність на
підставі Закону України «Про громадські об’єднання».
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів,
самоврядування, гласності.
Федерація за юридичним статусом є громадською організацією, діяльність якої
поширюється на територію всієї України. Федерація може мати у областях України, в місті
Києві відокремлені підрозділи та індивідуальних членів, які можуть утворювати
відокремлені підрозділи Федерації. Рішення органів Федерації, прийняті на виконання
цілей та завдань Федерації в межах їх компетенції, є обов'язковими для всіх членів
Федерації (спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців тощо).
Федерація є юридичною особою з усіма юридичними правомочностями, що охоплюються
цим поняттям відповідно до чинного цивільного законодавства України, зокрема, може від
свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки,
бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді, мати майно
(рухоме і нерухоме) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у
банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати печатку, бланки та
штампи зі своїм найменуванням, емблему, свій прапор, символіку та інші реквізити.
Символіка Федерації реєструється в установленому законом порядку.
Правовою підставою діяльності Федерації є Конституція України, Закони України «Про
громадські об’єднання» та «Про фізичну культуру та спорт», чинне законодавство України,
цей Статут, регламенти та рішення, що прийматимуться органами Федерації в межах їх
статутних повноважень та є обов'язковими для всіх членів Федерації.
Федерація визнає правила та принципи Олімпійської хартії та Статуту Національного
олімпійського комітету України і здійснює свою діяльність в тісній взаємодії з
Міністерством молоді та спорту України, Національним Олімпійським комітетом України,
Спортивним комітетом України та іншими державними та громадськими організаціями на
засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту та олімпійською руху.
Для здійснення своїх цілей та завдань, визначених цим Статутом, відповідно до свого
правового статусу Федерація користуватиметься правами в установленому чинним
законодавством порядку, а саме:
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представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в
органах державної влади та громадських організаціях;
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян,
надавати допомогу в їх створенні;
• створювати установи та організації;
• отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
• вносити пропозиції до органів державної влади і управління з приводу розвитку
гольфу;
• поширювати інформацію і пропагандувати свої ідеї та цілі;
• засновувати засоби масової інформації;
• засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
14. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру та спорт» Федерація, за власним
поданням, може отримати статус національної з моменту прийняття відповідного рішення
центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. У випадку надання
статусу національної, Федерація поряд з повноваженнями щодо своїх членів, які
передбачені чинним законодавством України для громадських організацій і цим Статутом,
користується також повноваженнями щодо розвитку гольфу, делегованими центральним
органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту України, та виключним правом
представляти гольф України в міжнародних спортивних організаціях та на міжнародній
арені, а також виключним правом на проведення національних змагань з гольфу.
Офіційне найменування Федерації є:
українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ ГОЛЬФУ»
англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «UKRAINIAN GOLF FEDERATION»
скорочена назва:
українською мовою – «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ГОЛЬФУ»
англійською мовою – «UKRAINIAN GOLF FEDERATION»
15. Юридичною адресою (місцезнаходження) Федерації є: 01004, м. Київ, вул.
Пушкінська, буд. 39, кв. 38
За цією адресою знаходяться керівні органи Федерації.
•

2. ОСНОВНА МЕТА І ЗАВДАННЯ
Головна мета діяльності Федерації:
1) підтримувати розвиток гольфу на території України, сприяння товариству, дружбі та
спортивному партнерству серед народів світу через участь у змаганнях з гольфу;
2) сприяння просуванню гольфу як олімпійського виду спорту;
3) захист спільних інтересів членів Федерації та акредитованих гравців з гольфу.
2. Федерація ставить перед собою наступні завдання:
2.1. Сприяння злагодженій взаємодії і співробітництву громадян і організацій, зацікавлених у
розвитку гольфу;
2.2. Сприяння забезпеченню представництва гольфу на міжнародній арені;
2.3. Сприяння поширенню єдиної політики розвитку гольфу;
2.4. Дотримання Олімпійської хартії;
2.5. Сприяння підвищенню рівня підготовки спортсменів;
2.6. Сприяння розвитку системи пропаганди і популяризації гольфу;
2.7. Задоволення та захист інтересів членів Федерації та акредитованих гравців з гольфу;
2.8. Сприяння розробці та втіленню у життя програм розвитку гольфу в Україні;
1.
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2.9. Сприяння розробці та забезпеченню реалізації довгострокових програм підготовки
спортсменів міжнародного рівня до участі в міжнародних змаганнях;
2.10. Сприяння забезпеченню динамічного зв'язку клубних і збірних команд України;
2.11. Сприяти ефективній діяльності членів Федерації з виконання статутних завдань;
2.12. Забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити чемпіонати і першості, кубкові
змагання серед членів Федерації та акредитованих гравців з гольфу;
2.13. Забезпечувати дотримання членами Федерації установчих документів Федерації, Правил
змагань під час проведення змагань у будь-якій формі; для цього - контролювати
проведення останніх за участю членів Федерації та акредитованих гравців з гольфу;
2.14. Запобігати проявам негативної практики в суддівстві, сприяти його об'єктивності,
неупередженості та високому рівню;
2.15. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодії членів Федерації, які зокрема
виключають дискримінацію щодо членів Федерації з будь-яких підстав;
2.16. Захищати інтереси членів Федерації та акредитованих гравців з гольфу у відносинах з
органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями, третіми
особами;
2.17. Надавати правову і соціальну допомогу членам та акредитованим гравцям Федерації,
тренерам та іншим фахівцям з гольфу, проявляти турботу сеньйорам з гольфу;
2.18. Сприяння проведенню міжнародних заходів на території України та участі членів та
акредитованих гравців Федерації в міжнародних змаганнях з гольфу;
2.19. Сприяти поширенню інформації про гольф в Україні (в т. ч. про діяльність Федерації) та
обміну досвідом в цій сфері, зокрема шляхом видання інформаційного бюлетеню
Федерації для розповсюдження серед членів Федерації та серед акредитованих гравців з
гольфу, засобів масової інформації тощо, організації конференцій, семінарів для тренерів,
арбітрів, інших фахівців гольфу;
2.20. Представляти спортсменів, тренерів та інших фахівців гольфу - своїх членів до нагород,
заохочень та присвоєння почесних звань;
2.21. Організовувати виготовлення офіційної нагородної, пам'ятної атрибутики та сувенірної
продукції Федерації.
3. Федерація для виконання своїх завдань у встановленому порядку:
• розробляє і реалізує власні програми розвитку гольфу в Україні;
• надає практичну, організаційну і методичну допомогу відокремленим підрозділам, що
входять до її складу щодо занять гольфом;
• затверджує Положення про проведення змагань, які проводяться під егідою Федерації,
здійснює контроль за їх дотриманням;
• бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, видає методичні,
довідково-інформаційні та інші матеріали, пов'язані з розвитком гольфу;
• організує і проводить заходи по підготовці і підвищенню кваліфікації тренерів, суддів своїх членів та акредитованих гравців з гольфу;
• проводить науково-практичні Ради Федерації, семінари, симпозіуми;
• у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення
тренерів, суддів та інших спеціалістів Федерації;
• представляє інтереси Федерації в міжнародних спортивних організаціях, об'єднаннях.
3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ ТА АКРЕДИТОВАНІ ГРАВЦІ
1. Членство у Федерації є добровільним, і може бути індивідуальним та почесним.
1.1. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, а також громадяни
інших країн та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
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1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

які визнають її Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески,
активно сприяють діяльності Федерації.
Окремі члени Федерації, які особливо відзначилися активною роботою (участю) у справах
Федерації, можуть бути прийняті у почесні члени Федерації. Почесні члени можуть бути
присутніми на засіданнях Ради Федерації без права голосу.
Прийняття у члени Федерації здійснюється Правлінням Федерації за особистою
письмовою заявою. Заява про прийом у члени Федерації подається на ім'я президента
Федерації. До моменту затвердження рішення членство вважається тимчасовим. Рішення
про прийняття в члени та затвердження приймаються шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів присутніх на засіданні Правління Федерації. Членство в
Федерації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Федерації.
Члени Федерації зобов'язані своєчасно сплачувати членські внески.
Прийняття членства у Федерації зобов'язує кожного члена дотримуватися усіх правил
цього Статуту та інших правил встановлених Радою або Правлінням.
Члени Федерації мають право:
• обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
• брати участь у змаганнях і заходах, що проводить Федерація, в плануванні та
обговоренні її діяльності;
• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Федерації;
• користуватися учбово-методичними розробками, науковими розробками, а також
інформаційними джерелами Федерації;
• отримувати інформацію про діяльність Федерації;
• на добровільних засадах здійснювати фінансування діяльності Федерації шляхом
внесення благодійних внесків, матеріальної, фінансової, інформаційної та іншої
допомоги;
• вийти з членства Федерації за власним бажанням.
Члени Федерації зобов'язані:
• поважати Олімпійську хартію Міжнародного олімпійського комітету і сприяти
підтриманню високого духу Олімпізму;
• активно сприяти розвитку гольфу на місцях, популяризації цього виду спорту серед
населення;
• дотримуватися цього Статуту, всіляко сприяти виконанню завдань і функцій
Федерації, своєчасно сплачувати членські внески;
• виконувати вимоги Статуту та інших документів Федерації, рішення органів
управління Федерації;
• зберігати від розголошення конфіденційну інформацію з питань діяльності Федерації,
яка стала їм відома з будь-яких обставин.
Будь-який член, який порушує обов'язки або не виконує правил може бути застережений
або виключений Правлінням.
За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації
можуть бути застосовані такі заходи:
• зауваження;
• попередження;
• виключення з членства Федерації на підставах і в порядку встановленому цим
Статутом.
Будь-який член може відмовитися від членства, за місяць повідомивши Секретаріат.
Члени Федерації можуть бути виключені з неї:
• за власним бажанням (за поданням письмової заяви);
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• по ініціативі та рішенню Правління Федерації за порушення положень Статуту
Федерації, а також за дії, що дискредитують Федерацію. Рішення про виключення з
членів Федерації приймається на засіданні Правління Федерації більш ніж
половиною голосів присутніх членів Правління Федерації.
1.12. За виключеними членами Федерації зберігається право не раніше, ніж через рік після
виключення, знову подати заяву про прийняття до членів Федерації у визначеному цим
статутом порядку.
1.13. Наступні обставини можуть бути розглянуті як добровільна відмова від членства у
Федерації:
• якщо член федерації припинив своє існування (фізична особа — з дати смерті);
• якщо член виходить зі складу Федерації за власним бажанням та подав відповідну
заяву;
• неучасті в діяльності Федерації протягом 12 попередніх місяців;
• у випадку несплати членом членських внесків протягом трьох місяців з моменту
отримання рахунку на оплату.
2. Федерація веде облік значень гандикапів EGA гравців з гольфу та надає таким гравцям
статус акредитованих гравців в EGA.
2.1. У Федерації отримати статус акредитованого гравця можуть громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
2.2. Значення гандикапу EGA підтверджується відповідним записом у Єдиній Системі Обліку
Гандикапів (далі – ЄСОГ) гравців з гольфу України.
2.3.
Облік гандикапів ведеться акредитованими Гандикаповими комітетами з доступом до
ЄСОГ.
2.4.
Права акредитованого гравця:
• отримати персональний номер гольфіста України (ID) згідно ЄСОГ;
• отримати офіційний підтверджений гандикап EGA;
• обрати один із уповноважених Федерацією Гандикапових комітетів України або
Гандикаповий комітет Федерації з метою ведення та перерахунку гандикапу EGA;
• брати участь у змаганнях і заходах, що проводить Федерація;
• користуватися учбово-методичними розробками, науковими розробками, а також
інформаційними джерелами Федерації;
• представляти країну на міжнародних змаганнях з гольфу, у разі виконання відповідних
спортивних кваліфікаційних норм.
2.5. Обов’язки гравця:
• своєчасно подавати до обраного Гандикапового комітету результати усіх зіграних
кваліфікаційних раундів;
• вносити щорічно оплату уповноваженій Федерацією організації за ведення гандикапу у
розмірах встановлених Правлінням Федерації;
• зберігати від розголошення конфіденційну інформацію з питань діяльності Федерації, яка
стала їм відома з будь-яких обставин.
2.6. Будь-який гравець може відмовитися від акредитації, за місяць письмово повідомивши
уповноважену Федерацією організацію.
2.7.
Гравець позбавляється акредитації за наступних умов:
• за власним бажанням (за поданням письмової заяви);
• у випадку невнесення оплати уповноваженій Федерацією організації за ведення
гандикапу у розмірах встановлених Правлінням Федерації протягом трьох місяців з
початку року;
• у випадку подання недостовірних даних до обраного Гандикапового комітету;
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• у випадку порушення правил та положень встановлених Європейською Асоціацією
гольфу, а також за дії, що дискредитують Федерацію.
4. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.

Основою Федерації є її відокремлені підрозділи, які об'єднуються за територіальними
ознаками, керуються у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом та
Положеннями про них.
Відокремлений підрозділ сприяє розвитку гольфу у відповідному регіоні.
В кожній адміністративно-територіальній одиниці України може створюватись лише один
відокремлений підрозділ.
Відокремлені підрозділи створюються за ініціативою Федерації. Відокремлені підрозділи
Федерації не є юридичними особами. Відокремлені підрозділи Федерації утворюються та
здійснюють свою діяльність на основі статуту Федерації.
Рада Федерації створює і припиняє діяльність відокремлених підрозділів.
Відокремлені підрозділи діють на підставі Положень, які приймаються їхніми керівними
органами та затверджуються Правлінням Федерації.
Відокремлений підрозділ очолює голова, кандидатура якого попередньо узгоджується
Правлінням Федерації. Голова підрозділу підзвітний та підконтрольний Федерації.
5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДІРАЦІЇ
Керівними органами Федерації є:
• Рада Федерації;
• Правління Федерації на чолі з президентом.
Виконавчо-адміністративним органом Федерації є:
• Секретаріат Федерації.
Контролюючим органом Федерації є:
• Контрольно-ревізійна комісія.
6. РАДА ФЕДЕРАЦІЇ

1. Вищим керівним органом Федерації є Рада Федерації.
2. Чергове засідання Ради Федерації проводиться кожні два роки.
3. Дату, місце проведення Ради Федерації, порядок денний та норми представництва делегатів
на Раді Федерації встановлює Правління Федерації не пізніше, ніж за три місяці до її
проведення.
4. Рішення Правління Федерації про скликання Чергового засідання Ради Федерації в 3-дениий
термін направляється Секретаріатом членам Федерації.
5. До компетенції Ради Федерації належить вирішення будь-яких питань діяльності Федерації,
але в обов'язковому порядку розглядаються такі питання:
• створення, реорганізація та саморозпуск Федерації;
• затвердження Статуту Федерації і внесення до нього змін та доповнень;
• визначення основних напрямків, планів і програм діяльності Федерації та прийняття
відповідних документів;
• обрання строком на 10 років членів Правління;
• обрання строком на 10 років голови контрольно-ревізійної комісії та її членів;
• заслуховування звітів Правління та контрольно-ревізійної комісії Федерації.
6. Позачергове засідання Ради може бути скликане на пропозицію президента, Правління
Федерації, або за вимогою 50 відсотків членів Федерації.
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7. На Раді Федерації головує президент або, в разі його відсутності перший віце-президент.
8. На Раді Федерації ведеться протокол засідання.
9. Рішення Ради Федерації набувають чинності з моменту їх прийняття Радою Федерації, якщо
інше не встановлюється Радою Федерації.
10. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів присутніх на
засіданні Ради, окрім обмежень передбачених іншими пунктами даної статті.
11. У випадку розгляду питання про розпуск Федерації, рішення приймається, якщо за нього
проголосувало 3/4 присутніх делегатів на Раді Федерації.
12. Пропозиції про внесення змін до Статуту приймаються, якщо за них проголосувало 3/4
присутніх делегатів на Раді Федерації.
7. ПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
1. Правління є постійно діючим керівним органом Федерації, який створюється для виконання
статутних завдань Федерації на період між засіданнями Ради Федерації і діє згідно з
наданими йому повноваженнями, за винятком тих, що є виключною компетенцією Ради
Федерації.
2. Правління складається з голови Правління, віце-президентів, Генерального секретаря та
членів Правління.
3. Президент виконує роль голови Правління. Його асистентом є Генеральний секретар.
4. Члени Правління обираються строком на 10 років Радою Федерації.
5. Правління Федерації має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною
компетенцію Ради Федерації. Зокрема, в межах компетенції наданої Радою Федерації,
Правління вирішує такі питання:
• обирає президента строком на 10 років;
• обирає віце-президентів строком на 10 років;
• затверджує кандидатуру Генерального секретаря;
• розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на
Федерацію Статутом і рішеннями Ради Федерації;
• розглядає порядок використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт,
кошторис прибутків і витрат;
• визначає розміри вступних і членських внесків для членів Федерації;
• визначає розмір щорічної оплати за акредитацію гравців для ведення гандикапу;
• формує штатний апарат Секретаріату Федерації;
• приймає рішення про створення нових відокремлених підрозділів, госпрозрахункових
організацій, установ чи підприємств та затверджує положення про їх діяльність;
• затверджує символіку, визначає порядок її використання та зберігання.
6. Правління Федерації проводить свої засідання неменше двох разів на рік.
7. Засіданнями Правління керує президент Федерації (голова Правління).
8. Правління Федерації має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше
половини його складу.
9. Рішення Правління Федерації приймаються простою більшістю голосів від кількості
присутніх членів Правління прямим або таємним голосуванням. За умови рівності голосів,
голос президента є вирішальним.
10. Рішення Правління є обов'язковим для усіх членів Федерації і набуває чинності з моменту
прийняття, якщо не передбачене інше.
8. СЕКРЕТАРІАТ ФЕДЕРАЦІЇ
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Секретаріат Федерації є виконавчо-адміністративним органом Федерації.
Секретаріат Федерації очолює Генеральний секретар Федерації.
Секретаріат організовує виконання рішень Ради Федерації, Правління Федерації.
Секретаріат Федерації вирішує питання поточної, адміністративної та технічної роботи.
Секретаріат Федерації веде та зберігає протоколи засідань органів Федерації, її постійних та
тимчасових комісій, інших документів Федерації, а також веде діловодство Федерації та
здійснює зв’язок із громадськістю та засобами масової інформації.
6. Виконує інші обов'язки встановлені Правлінням Федерації або Радою Федерації
7. Працівники Секретаріату Федерації утримуються за рахунок коштів Федерації у межах
затвердженого кошторису.
1.
2.
3.
4.
5.

9. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ
Офіційною особою, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Федерації є президент.
Президент обирається на засіданні Правління Федерації на десятирічний термін.
Президент підзвітний Правлінню Федерації.
Президент Федерації у відповідності із своїми повноваженнями:
• представляє інтереси Федерації без довіреності у державних установах, міжнародних
федераціях, громадських та інших організаціях;
• підписує всю офіційну документацію Федерації;
• організує і проводить міжнародну діяльність Федерації, у встановленому порядку
укладає договори та угоди з федераціями (асоціаціями) інших країн, а також з
зарубіжними організаціями.
5. Президент Федерації має наступні права та обов'язки:
• особисто керує діяльністю Федерації, забезпечує незалежність Федерації, права і
свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту Федерації і чинного законодавства;
• без довіреності представляє Федерацію перед державними органами України, та
недержавними установами, громадськими організаціями, міжнародними організаціями
та третіми особами;
• пропонує Правлінню Федерації на обрання необхідну кількість віце-президентів;
• пропонує Секретаріату обрання голів постійних комітетів;
• контролює роботу Секретаріату та керує роботою Правління, головує на їх засіданнях;
• пропонує Правлінню на затвердження кандидатуру Генерального секретаря;
• має право першого підпису фінансових та інших документів Федерації;
• укладає від імені Федерації угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою
рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує банківські та інші
фінансові документи;
• затверджує штатний розклад;
• видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для
підпорядкованих йому органів Федерації;
• розподіляє обов'язки між віце-президентами та іншими співробітниками Федерації;
• надає іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Федерації;
• нагороджує від імені Федерації осіб за видатні заслуги у розвитку вітчизняного гольфу;
• представляє членів Федерації за згодою Секретаріату до державних або відомчих
нагород та почесних звань;
• приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Федерації та здійснювати інші
адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Федерації.
6. У разі відсутності президента чи його неможливості виконувати свої повноваження, право
виконувати повноваження президента автоматично отримує перший віце-президент.
1.
2.
3.
4.
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10. МОВА
1.

Офіційними мовами Федерації є українська, російська та англійська.
11. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇЇ КОШТИ ТА МАЙНО

1. Фінансово-господарська діяльність Федерації здійснюється у відповідності з чинним
законодавством.
2. Фінансові ресурси та майно Федерації, в тому числі валютні кошти, утворюються з:
• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань;
• членських внесків;
• коштів або майна набутих в результаті підприємницької діяльності створених нею
юридичних осіб (товариств, підприємств);
• коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності Федерації з
урахуванням положень підпункту 7.11.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств»;
• дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи
технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін
на платні послуги, які надаються Федерації або через неї їх отримувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
3. Одержання цих коштів повинно відбуватись з урахуванням збереження гідності Федерації та
її незалежності від будь-якої організації чи особи.
4. У Федерації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед
засновників, членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5. У разі саморозпуску Федерації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів
передаються за рішенням Федерації на статутні або благодійні цілі одній або кільком
неприбутковим організаціям, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються
відповідно до Закону до державного або місцевого бюджету.
6. Федерації можуть передаватися на баланс у встановленому Законом порядку для подальшого
використання спортивні споруди, основні фонди і засоби виробництва.
7. Федерація створює необхідні для її діяльності внутрішні фонди.
12. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
1. Перевірки фінансової діяльності Федерації здійснюються державними податковими
інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, контрольно-ревізійною
комісією Федерації та аудиторськими службами.
2. Федерація та створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства ведуть
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність.
3. Контроль за діяльністю виборчих органів та штатного апарату Федерації здійснюється
контрольно-ревізійною комісією Федерації. Контрольно-ревізійна комісія має право
вимагати від працівників Федерації подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та
інших документів та особистих пояснень. Контрольно-ревізійна комісія Федерації доповідає
про результати проведених нею перевірок президенту Федерації та звітує перед Радою
Федерації.
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4. Федерація веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік відповідно до норм
чинного законодавства.
5. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності
покладається на головного бухгалтера Федерації, компетенція якого обумовлена чинним
законодавством. Федерація та її посадові особи несуть встановлену законодавством
відповідальність за достовірність звітних документів.
13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
1. Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації або саморозпуску
(примусового розпуску).
2. Реорганізація Федерації відбувається за рішенням Ради Федерації та в інших випадках,
передбачених чинним законодавством. При реорганізації Федерації вся сукупність прав та
обов'язків Федерації переходить до її правонаступників.
3. Федерація може бути ліквідована;
• за рішенням Ради Федерації;
• на підставі рішення суду.
4. При припиненні діяльності Федерації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій
організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
5. Рішення про припинення діяльності Федерації може бути прийняте не менш, ніж 3/4 голосів
делегатів Ради Федерації. Рада Федерації призначає ліквідаційну комісію і затверджує
процедуру її роботи. При цьому порядок використання коштів та майна Федерації
визначається у відповідності з чинним законодавством України.
6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню
справами Федерації. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення
публікує інформацію в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв
кредиторами щодо їх претензій, оцінює наявне майно, виявляє дебіторів та кредиторів
Федерації, розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Федерації третім
особам, складає ліквідаційний баланс, подає його органу, що призначив ліквідаційну
комісію, на затвердження.
7. Ліквідація Федерації вважається завершеною, а Федерація такою, що припинила свою
діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
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