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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ АЛЬПІНІЗМУ і 
СКЕЛЕЛАЗІННЯ УКРАЇНИ» (далі по тексту - Федерація) є добровільним 
об’єднанням громадян, і відповідно до законодавства України Федерація є 
всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивної 
спрямованості, що сприяє розвитку альпінізму, скелелазіння та інших 
різновидів альпінізму і бере безпосередню участь у проведенні широкого кола 
заходів з цих видів спорту.

1.2. Федерація утворена, зареєстрована та діє відповідно до Конституції 
України, Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про громадські 
об’єднання», цього Статуту. Діяльність Організації поширюється на всю 
територію України.

1.3 Організаційно-правова форма Федерації - громадська організація.
1.4 Повне найменування Федерації - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ФЕДЕРАЦІЯ АЛЬПІНІЗМУ і СКЕЛЕЛАЗІННЯ УКРАЇНИ».
1.5 Скорочене найменування Федерації - ГО «ФАіС УКРАЇНИ».
1.6 Найменування англійською мовою - NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATION «UKRAINIAN MOUNTAINEERING AND CLIMBING 
FEDERATION».

1.7 Скорочене найменування англійською мовою - «UMCF».
1.8 Федерація має статус юридичної особи, має рахунки в установах 

банків та самостійний баланс.
Юрисдикція і повноваження Федерації з питань, що входять до її 

компетенції, розповсюджуються на всю територію України. Федерація має 
право на використання свого найменування з моменту реєстрації. Забороняється 
використання найменування Федерації фізичними та юридичними особами, які 
не належать до Федерації, без згоди Федерації для цілей, не пов'язаних з 
діяльністю Федерації.

Діяльність Федерації незалежна від політики.
Рішення Федерації з вказаних видів спорту в межах її компетенції є 

обов'язковим для членів Федерації.
Федерація має бланки, штамп і печатку зі своїм найменуванням і 

символікою, вимпел, емблему, нагрудний знак, жетон та іншу атрибутику, 
зразки яких затверджуються Президією Федерації та реєструються у 
встановленому порядку.

1.9 Штаб-квартира Федерації знаходиться у місті Києві.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1 Основною метою (цілями) діяльності Федерації є сприяння розвитку 
альпінізму, скелелазіння та інших різновидів альпінізму в Україні, підвищенню 
ролі фізичної культури та спорту для всебічного і гармонійного розвитку особи, 
зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, повноцінного 
використання вільного часу як своїх членів, так і всього населення України.



2.2 Основними напрямами діяльності Федерації є в 
установленому законом порядку та в межах наданої законом компетенції:

1) участь у роботі по удосконаленню системи підготовки 
висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, інструкторів, та їх резерву;

2) сприяння державним і іншим зацікавленим організаціям у роботі по 
розвитку та зростанню масовості альпінізму і скелелазіння, використання його 
засобів у промисловості, будівництві, військовій справі, рятувальних роботах, 
тощо;

3) розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та національними 
федераціями, міжнародними та національними спортивними, молодіжними, 
дитячими та іншими громадськими організаціями, сприяння активній діяльності 
своїх представників у цих організаціях і об'єднаннях;

4) захист законних інтересів своїх членів, спортсменів, тренерів та інших 
спеціалістів, турбота про ветеранів спорту; забезпечення інтересів своїх членів 
у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, 
творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;

5) пропаганда і популяризація фізичної культури та спорту серед 
населення;

6) сприяння розвитку альпінізму та скелелазіння шляхом участі у 
розробленні та виконанні відповідних програм; розвиток і зміцнення 
матеріально-технічної бази альпінізму, скелелазіння та інших різновидів 
альпінізму в Україні;

7) залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної діяльності;

8) сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та 
забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;

9) участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку альпінізму та 
скелелазіння;

10) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів;

11) представлення альпінізму та скелелазіння у відповідних міжнародних 
спортивних федераціях та на міжнародних спортивних змаганнях;

2.3 Федерація у встановленому законодавством порядку виконує такі 
функції:

1) приймає участь у розробці і реалізації програм розвитку альпінізму, 
скелелазіння та інших різновидів альпінізму в Україні;

2) надає практичну організаційну і методичну допомогу фізкультурно- 
спортивним організаціям у роботі по залученню населення до занять вказаними 
видами спорту;

3) бере участь у координації та організації національних та міжнародних 
заходів, пов'язаних з вказаними видами спорту, серед членів Федерації;

4) проводить роботу по формуванню збірних команд України з вказаних 
видів спорту;

5) організує і проводить змагання, збори та інші заходи серед своїх членів;
6) бере участь в організації і проведенні міжнародних та зарубіжних 

заходів з вказаних видів спорту;
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7) бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, 

пов’язаних з вказаними видами спорту;
8) бере участь в організації і проведенні заходів, спрямованих на 

підготовку і підвищення кваліфікації тренерів, інструкторів та суддів, їх 
резерву, пропаганді і популяризації цих видів спорту;

9) сприяє державним та іншим зацікавленим організаціям у використанні 
досягнень вказаних видів спорту для потреб оборони, промисловості, 
рятувальних робіт, будівництва, тощо;

10) бере участь у вивченні і узагальненні вітчизняного і зарубіжного 
досвіту розвитку альпінізму і скелелазіння та інших різновидів альпінізму, в 
організації і проведенні громадських наукових досліджень, може видавати 
методичні, довідково-інформаційні та інші друковані матеріали, пов’язані з 
використанням вказаних видів спорту у різних сферах суспільного життя, з 
сертифікацією спорядження та навчанням спеціалістів, методичні матеріали по 
проведенню рятувальних робіт в гірських умовах, тощо;

11) проводить науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми;
12) здійснює у встановленому порядку господарську та іншу діяльність 

шляхом створення відокремлених підрозділів, необхідних для здійснення 
статутних цілей;

13) організує виготовлення офіційної, пам'ятної та нагородної атрибутики 
з символікою Федерації;

14) у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних 
звань, заохочення тренерів, суддів та інших спеціалістів;

15) здійснює заходи заохочення або дисциплінарного впливу на членів 
Федерації;

16) здійснює у визначеному порядку організацію та проведення офіційних 
міжнародних спортивних змагань на території України та всеукраїнських 
спортивних змагань;

17) Інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері фізичної культури та спорту, про проведення всіх спортивних 
заходів та про рейтинг спортсменів за підсумками змагань.

2.4 3 метою виконання статутних завдань Федерація у встановленому 
чинним законодавством порядку та в межах наданої чинним законодавством 
компетенції має право, зокрема:

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

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) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації;

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 
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самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та 
важливих питань державного і суспільного життя;

5) проводити мирні зібрання;
6) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства;
7) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби 

масової інформації;
8) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 

до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»;

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;

10) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси 
своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних 
органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та 
підпорядкування;

11) брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно 
проводити освітні заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;

12) брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, організаціями та установами;

13) співпрацювати з іноземними та міжнародними неурядовими 
організаціями, підтримувати професійні зв'язки, обмін досвідом та 
інформацією, обмін делегаціями;

14) виступати засновником постійно діючого третейського суду;
15) здійснювати інші права, не заборонені законом.
2.5 Федерація у своїй діяльності зобов’язується дотримуватися правил та 

принципів Олімпійської хартії національних та міжнародних актів з питань 
антидопінгового контролю у спорті, Етичного кодексу Міжнародного 
Олімпійського Комітету та Медичного кодексу Олімпійського руху.

3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1 Членство у Федерації є добровільним.
Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, 

особи без громадянства, які досягли 14 річного віку, які перебувають в Україні 
на законних підставах.

Для вступу до членів Федерації кандидати подають заяву до відповідного 
керівного органу відокремленого підрозділу Федерації.

Виключення з членів Федерації проводиться за власним бажанням у тому 
ж порядку, що й вступ.
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Кожна особа має право добровільно у будь-який час 

припинити членство у Федерації шляхом подання заяви до відповідного 
керівного органу відокремленого підрозділу Федерації. Членство у 
Федерації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує 
додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена 
Федерації на будь-яких виборних посадах у Федерації. Дія цієї норми не 
поширюється на членів Федерації, обраних на посади керівника Федерації 
чи заступника такого керівника. Членство в Федерації зазначених 
керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового 
керівника чи його заступника.

3.2 Почесними членами Федерації можуть бути спортсмени, тренери, 
судді, спеціалісти, громадські діячі, особи, що зробили істотний внесок у 
розвиток видів спорту.

3.3 Члени Федерації мають право відповідно до вимог статуту:
1) направляти представників на засідання керівних органів з правом 

вирішального голосу;
2) пропонувати і здійснювати заходи під егідою Федерації;
3) приймати участь в спортивних і масових заходах з альпінізму, 

скелелазіння та інших різновидів альпінізму, семінарах, школах, експедиціях, 
тощо;

4) вносити свої пропозиції по роботі Федерації;
5) придбавати централізовано через Федерацію необхідне спорядження, 

екіпіровку, устаткування, тощо;
6) користуватись послугами Федерації у спортивній діяльності, 

організовувати спортивні заходи, спортклуби, секції, тощо;
7) одержувати інформацію про всі види діяльності Федерації;
8) приймати участь у спортивних, спортивно-масових та інших заходах, у 

зборах, засіданнях керівних органів Федерації;
9) користуватися у встановленому порядку спортивними спорудами, 

інвентарем, формою та спеціальним спорядженням, яке знаходиться у віданні 
Федерації;

10) обирати і бути обраним до керівних органів Федерації;
11) вносити пропозиції і пропонувати заходи по діяльності Федерації.
3.4 Члени Федерації зобов’язані:
1) виконувати всі рішення та вимоги керівних органів Федерації та її 

відокремлених підрозділів, в які вони безпосередньо входять;
2) сплачувати вступні і членські внески у встановленому порядку та 

розмірах; при наявності заборгованості член Федерації може бути позбавлений 
членства у Федерації за рішенням керівного органу, який здійснює їх прийом.

3) дотримуватись Статуту Федерації і активно приймати участь у 
вирішенні її завдань, виконувати договірні зобов'язання, здійснювати спортивну 
діяльність;

4) проводити виховну роботу серед спортсменів, та інших членів 
Федерації;

5) сприяти розвиткові альпінізму, скелелазіння та інших різновидів 
альпінізму, укріпленню матеріальної і технічної бази цих видів спорту;
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6) сплачувати вступні і членські внески у встановленому порядку та 

розмірах; при наявності заборгованості більше двох років член Федерації може 
бути позбавлений членства за рішенням Президії або Конференції.

3.6 Члени Федерації за корисну діяльність можуть бути заохочені 
грамотою, дипломом, Почесним знаком.

За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків до 
членів Федерації можуть бути застосовані зауваження, догана Президента 
Федерації, дискваліфікація, виключення з Федерації за рішенням Президії 
Федерації.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ 
УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК 

ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ, ПОРЯДОК 
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ 

ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

4.1. Вищим керівним органом Федерації є Конференція, яка проводиться 
не рідше одного разу на рік. Звітно-виборча Конференція проводиться один раз 
на чотири роки.

4.2. У період між Конференціями керівним органом Федерації є Президія, 
яка обирається Конференцією терміном на чотири роки.

Поточну, організаційну і спортивно-масову роботу проводить Виконавчий 
Комітет (Виконком) Федерації, члени якого призначаються Президією 
Федерації терміном на чотири роки.

Порядок делегування і норми представництва делегатів на Конференцію 
визначається Президією.

Конференція вирішує такі питання:
1) визначає основні напрямки діяльності Федерації і приймає відповідні 

документи;
2) затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни;
3) обирає строком на чотири роки Президента, віце-президентів, Президію 

Федерації, ревізійну комісію, голів комітетів, комісій та інших робочих органів 
Федерації;

4) визначає розміри вступних і членських внесків;
5) заслуховує звіти Президії, комітетів, ревізійної комісії та інших органів 

Федерації;
6) реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
7) вирішує питання про організацію і ліквідацію Федерації.
Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не 

менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів 
від числа присутніх делегатів відкритим, або таємним голосуванням, окрім 
випадків, передбачених цим Статутом. Конференція може прийняти до свого 
розгляду будь-яке питання діяльності Федерації та прийняти по ньому рішення.

Рішення про внесення змін до статуту Федерації, відчуження майна 
Федерації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна
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Федерації, та про ліквідацію Федерації приймаються

І Конференцією більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів.
Президія Федерації розсилає членам Федерації запрошення не пізніше, як 

І за 1 місяць до проведення Конференції.
4.3 До складу Президії входять особи, обрані Конференцією, а також за 

К посадою - Президент Федерації, віце-президенти, відповідальний секретар, 
К голови робочих органів Федерації.

У випадку вибуття Президента та членів Президії Президія має право 
обирати їх на своїх чергових засіданнях з наступним затвердженням 

І Конференцією.
Президія Федерації проводить свої засідання не менше чотирьох разів на 

рік і вирішує такі питання:
1) розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, 

покладених на Федерацію Статутом і рішенням Конференції;
2) розглядає використання коштів Федерації, затверджує річний 

фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює їх виконання;
3) визначає необхідність, місце, строки проведення і порядок денний 

Конференції;
4) приймає рішення про створення та припинення діяльності 

відокремлених підрозділів, за необхідності - затверджує їх статути, положення 
тощо;

5) визначає склад і роботу Виконавчого Комітету;
6) формує Комітети, колегію суддів та комісії Федерації;
7) розглядає суперечні та інші питання взаємовідносин колективних 

членів Федерації, контролює виконання умов договорів, розглядає звіти про 
діяльність клубів.

8) для забезпечення організаційно-технічної і господарської роботи 
приймає рішення про створення колективу штатних працівників, визначає 
перелік посад і чисельність штатних працівників;

9) здійснює інші повноваження, що не є компетенцією Конференції.
Президія Федерації має право приймати рішення, якщо на засіданні 

присутні не менше половини її складу. Рішення приймаються більшістю голосів 
присутніх. За умови рівності голосів, голос Президента є вирішальним.

4.4 Виконавчо-розпорядним органом Федерації є Виконком, до складу 
якого входять Президент Федерації, віце-президенти, голови Комітетів, комісій 
та інших робочих органів Федерації; та інші члени, призначені Президією.

Виконком збирається на свої засідання не менше одного разу на два місяці.

4.5 Виконавчий комітет:
1) організує роботу по виконанню рішень Конференції та Президії 

Федерації;
2) готує засідання Президії і Конференції;
3) підтримує діяльність робочих та громадських органів Федерації з 

основних напрямків спортивно-масової роботи;
4) вирішує інші питання поточної діяльності Федерації в межах 

затверджених річних планів.
4.6 Президент Федерації у відповідності зі своїми повноваженнями:
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1) представляє інтереси Федерації у державних органах та 

іромадських організаціях;
2) підписує всю офіційну документацію;
3) здійснює контроль за відповідністю діяльності Федерації завданням 

розвитку видів спорту та інших напрямків діяльності Федерації, видає накази с 
оцінкою їх виконання відповідальними особами;

4) на підставі рішення Президії видає накази про зарахування на постійну 
роботу, або за контрактом конкретної особи, як штатного працівника, визначає 
її функціональні обов'язки і розмір оплати праці;

5) несе відповідальність разом з головним бухгалтером за фінансову 
діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових ресурсів;

6) організовує і проводить міжнародну діяльність Федерації, укладає 
договори та угоди з федераціями інших країн, а також з зарубіжними 
організаціями у встановленому законами порядку;

7) скликає та веде засідання Президії та Виконкому Федерації.
Віце-президенти Федерації:
1) виконують доручення Конференції, Президії та Президента;
2) координують певний напрямок діяльності Федерації;
3) здійснюють інші повноваження, передані Конференцією, Президією, 

чи Президентом;
4) у разі відсутності Президента виконують його повноваження за його 

письмовим дорученням.

4.7. Відповідальний секретар обирається з числа членів Федерації 
Конференцією чи Президією Федерації, є підконтрольним Президії та 
Президенту та забезпечує ведення діловодства Федерації та виконує обов’язки, 
затверджені Перзидією.

4.8. Ревізійна комісія є контролюючим органом Федерації та здійснює 
контроль за виконанням Статуту, рішень керівних органів; здійсненням 
фінансово-господарської діяльності. Перевірка діяльності Організації 
проводиться один раз на рік. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше 
одного разу на півроку. Засідання є правомочним у разі присутності на ньому 
більшості членів Ревізійної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувала більшість членів Ревізійної комісії. У виключних випадках 
рішення Ревізійної комісії може прийматися шляхом використання засобів 
зв’язку, якщо за таке рішення одноголосно проголосували всі члени Ревізійної 
комісії.

4.9. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях 
Президії та Ревізійної комісії допускається лише за попередньою згодою 
Конференції. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на Конференції 
можливе лише за одноголосним погодженням з таким голосуванням всіх 
делегатів Конференції.

4.10. Ревізійна комісія та Президія інформують про свою діяльність 
членів Федерації на кожній Конференції. Своїм рішенням Конференція може 
відхилитися від цієї процедури і не заслуховувати звіти Ревізійної комісії та 
інформацію Президії. Питання заслуховування звітів Ревізійної комісії та 
Президії розглядаються в загальному порядку, як і всі інші питання, що
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виносяться на розгляд Конференції. Звіти Президії і Ревізійної комісії 
можуть Конференцією не затверджуватися, а лише заслуховуватися.

4.11. Рішення, дії та бездіяльність Президента та Президії можуть бути 
оскаржені до Ревізійної комісії. Такі скарги розглядаються на засіданнях 
Ревізійної комісії протягом ЗО днів з дня надходження в порядку, 
передбаченому цим статутом для всіх інших питань, що виносяться на розгляд 
засідання Ревізійної комісії. За результатами розгляду таких скарг Ревізійна 
комісія може призупиняти виконання дій чи рішень Президента та Президії до 
проведення Конференції, на якій такі рішення можуть скасовуватися або 
підтверджуватися. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Ревізійної комісії в 
обов’язковому порядку розглядаються на найближчій Конференції в загальному 
порядку, як і всі інші питання, що виносяться на розгляд Конференції.

4.12. Повноваження Президента, та інших членів Президії та всіх органів 
і посадових осіб Федерації дійсні до моменту їх переобрання у встановленому 
цим Статутом порядку.

4.13. Федерація за рішенням Президії може бути засновником 
громадських спілок, спортивних клубів, створювати комісії, методичні і 
тренерські ради, тощо для виконання завдань статутної діяльності.

5. МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ ТА її КОШТИ

5.1. Власністю Федерації є майно та кошти, які необхідні для здійснення 
її статутної діяльності.
5.2. Федерація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до 
закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) 
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) та на інших підставах не заборонених чинним законодавством.
5.3. Кошти та майно Федерації формуються з:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі членських 
внесків;

пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, 

від проведення їх основної діяльності з урахуванням норм чинного 
законодавства;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, 
державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі 
гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які 
надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам 
згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
5.4. Федерація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) 
зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність,
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бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та 
сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.
5.5. Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, 
на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення. Федерація 
не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів (засновників). Члени 
(засновники) не несуть відповідальність за зобов’язаннями Федерації.
5.6. Діяльність Федерації здійснюється самостійно та відповідно до 
законодавства і не розглядається як прибуткова.
5.7. В діяльності Федерації забороняється розподіл отриманих доходів 
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Федерації, 
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи 
(прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків 
на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами.

6. ПРР НІН ЇЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється:
1) за рішенням Конференції, шляхом саморозпуску або реорганізації;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського 
об'єднання.

6.2. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про 
припинення своєї діяльності (саморозпуск). Припинення діяльності Федерації 
відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань».

6.3. Вступ Федерації до складу громадської спілки не є реорганізацією 
Організації і не має наслідком припинення її діяльності.

6.4. Федерація вважається такою, що припинила діяльність, з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

6.5. У разі припинення діяльності Федерації (у результаті її ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані 
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зараховані до доходу бюджету.

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
7.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією 

Федерації, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 присутніх на ній делегатів.
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8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

8.1. Федерація самостійно визначає свою внутрішню організаційну 
структуру і може засновувати у встановленому порядку свої відокремлені 
підрозділи.

Місцеві осередки Федерації, які діяли зі статусом юридичної особи на 
день введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання», за рішенням
Президії Федерації зберігають за собою статус юридичної особи після введення 
цього Закону в дію.

У разі прийняття Конференцією рішення про припинення місцевих 
осередків як юридичних осіб правонаступником майна, активів та пасивів таких 
осередків є Федерація.

8.2. Федерація створює відокремлені підрозділи за територіальною 
ознакою на рівні області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та 
Севастополя. Відокремлені підрозділи можуть створюватись і на рівні районів, 
районів у містах, міст, сіл тощо.

Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом 
Федерації. Рішення про утворення та про припинення діяльності відокремлених 
підрозділів приймає Президія Федерації. Рішення про зміни назв відокремлених 
підрозділів також приймає Президія Федерації.

Відокремлені підрозділи Федерації утворюються за рішенням Президії.
8.3. Відокремлені підрозділи:
1) організують виконання рішень керівних органів Федерації та своїх 

власних;
2) виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем 

відповідної території, проводять їх в життя;
3) співпрацюють з відповідного рівня об’єднаннями громадян або їх 

відокремленими підрозділами, профспілковими організаціями, місцевими 
органами влади та органами місцевого самоврядування;

4) пропонують своїх активістів до керівних органів Федерації.
8.4. Організації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та 

Севастополі прирівнюються до обласних організацій Федерації.
8.5. Керівними органами відокремленого підрозділу є Загальні збори, 

Президія; контрольним органом - Ревізійна комісія (ревізор); керівною особою - 
Голова відокремленого підрозділу.

Керівні органи та Голова відокремленого підрозділу діють в межах 
повноважень, визначених цим Статутом.

8.6. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори 
його членів (надалі - Збори).

Збори відокремленого підрозділу скликаються Президією не рідше 
одного разу на два роки.

Позачергові збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані на 
письмову вимогу 1/3 його чисельного складу або з ініціативи Президії 
Федерації.

Збори є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини 
членів відокремленого підрозділу.
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Збори відокремленого підрозділу:
1) визначають чисельний склад та обирають Президію відокремленого 

г лрозділу на термін не більший, ніж два роки;
2) обговорюють звіт Президії, дають оцінку її роботи;
3) обирають Голову Ревізійної комісії або ревізора на термін не 

с льший, ніж два роки;
4) заслуховують та затверджують звіт Ревізійної комісії (ревізора);
Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх 

•часників зборів.
Процедура голосування визначається Зборами.
8.7. У період між Зборами діяльністю відокремленого підрозділу керує 

його Президія.
8.8. Президія обирається Зборами на термін не більший, ніж два роки.
8.9. Засідання Президії скликаються Головою відокремленого підрозділу 

не рідше, ніж один раз на три місяці.
Позачергове засідання Президії відокремленого підрозділу може бути 

скликане на вимогу 2/3 членів Президії чи з ініціативи Правління Організації.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини 

членів Президії.
Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом 

о цитування її членів. Рішення Президії, прийняте на її засіданні, є правочинним, 
■хто за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів 
Президії. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього 
проголосувало більше половини загального складу Президії.

Президія відокремленого підрозділу:
1) здійснює керівництво відокремленим підрозділом, несе 

відповідальність за його діяльність;
2) може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та 

консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру,
, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно- 

дорадчих органів;
3) звітує перед членами відокремленого підрозділу за свою діяльність;
4) вирішує інші питання діяльності відокремленого підрозділу 

відповідно до статутних завдань.
8.10. У період між Зборами, засіданнями Президії діяльністю 

відокремленого підрозділу керує його Голова, який призначається Президією 
Федерації на термін не більший, ніж два роки. Голова відокремленого 
підрозділу входить за посадою до складу його Президії. В разі призначення до 
складу Президії лише Голови відокремленого підрозділу він виконує 
повноваження Президії.

8.11. Голова відокремленого підрозділу:
1) без доручення представляє відокремлений підрозділ у зовнішніх 

стосунках;
2) робить заяви від імені відокремленого підрозділу;
3) має право підпису фінансових та інших документів;



14
4) скликає засідання Президії відокремленого підрозділу, головує на 

£
5) несе відповідальність і звітує перед Зборами та керівними органами 

дерації за свою діяльність.
8.12. Ревізійна комісія (ревізор) відокремленого підрозділу:
1) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, чинного 

онодавства в діяльності даного відокремленого підрозділу;
2) зупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім Зборів) та керівних 

б відокремленого підрозділу, що входять до складу даного відокремленого
дрозділу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;

3) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів відокремленого 
дрозділу і приймає рішення щодо них;

4) апелює до керівних органів Федерації.
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