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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

1.1. Положення про Відокремлені підрозділи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЇ 

АЛЬПІНІЗМУ І СКЕЛЕЛАЗІННЯ УКРАЇНИ» (далі – Федерація) розроблене на виконання вимог 

Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту Федерації. 

1.2. Цим Положенням регулюється порядок створення, діяльності, перелік функцій, прав і 

зобов'язань, порядок управління та ліквідації Відокремленого підрозділу Федерації 

1.3. Відокремлені підрозділи Федерації утворюються Президією Федерації на підставі 

звернення, оформленого Протоколом зборів активістів-спортсменів та осіб, що розвивають 

альпінізм і скелелазіння у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та визнають Статут 

Федерації. 

1.4. Федерація створює Відокремлені підрозділи за територіальною ознакою на рівні області, 

Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.  

Відокремлені підрозділи Федерації можуть створюватися також на рівні районів та міст за 

рішенням Президії Федерації на підставі звернення активістів–спортсменів відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці та клопотання  Відокремленого підрозділу обласного 

рівня.  

1.5. Відокремлені підрозділи Федерації не є  юридичними  особами.  

1.6. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом Федерації та цим 

Положенням. 

1.7. Відокремлені підрозділи мають власні найменування, що містять слово "Відокремлений 

підрозділ", вказують на належність до Федерації, а також містять найменування регіону та міста, в 

якому діє Відокремлений підрозділ.  

1.8. Відокремлені підрозділи можуть мати власну печатку та штампи, офіційні бланки із своїм 

найменуванням.  

1.9.Відокремлений підрозділ використовує символіку Федерації, що зареєстрована у 

визначеному порядку.  

1.10. Федерація уповноважує Відокремлені підрозділи розвивати альпінізм та скелелазіння у 

відповідному регіоні, укладати трьохсторонні договори з регіональними Управліннями з фізичної 

культури та спорту.  

1.11. Відокремлені підрозділи ведуть самостійний баланс, можуть відкривати поточні та 

реєстраційні рахунки в банках, органах Державної казначейської служби України, укладати від 



свого імені договори з іншими підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами 

господарювання та фізичними особами, враховуючи обмеження, встановленні законодавством, 

Статутом Федерації України та цим Положенням.  

1.12. Діяльність Відокремленого підрозділу є неприбутковою, тобто його метою не є одержання 

прибутку. 

1.13. Відомості про Відокремлений підрозділ Федерації включаються до Єдиного Державного 

реєстру у порядку, визначеному законодавством.  

1.14. Відокремлений підрозділ Федерації утворюється, реорганізується та ліквідується 

виключно за рішенням Президії Федерації у порядку, визначеному Статутом Федерації та цим 

Положенням. 

2.  МЕТА (ЦІЛІ),  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ФУНКЦІЇ  ВІДОКРЕМЛЕНОГО  ПІДРОЗДІЛУ 

2.1. Мета та цілі діяльності Відокремленого підрозділу співпадають з метою та завданнями 

Федерації, що викладені в Статуті Федерації. 

2.2.Метою (цілями) Відокремленого підрозділу є розвиток альпінізму і скелелазіння  та 

сприяння піднесенню рівня альпінізму і скелелазіння у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці України, зростання їх рівня і масовості, гідного представництва 

відповідного регіону на  всеукраїнському та міжнародному рівні.  

2.3. Основні напрями діяльності Відокремленого підрозділу відповідають напрямам діяльності 

Федерації, зазначеним в підпункті  2.2. пункту 2 Статуту Федерації. 

2.4. Відокремлений підрозділ не має права здійснювати діяльність, не передбачену Статутом 

Федерації. Діяльність Відокремленого підрозділу повинна погоджуватися з органами 

управління Федерації відповідно до їх компетенції, визначеної в Статуті Федерації. 

2.5. Відокремлений підрозділ здійснює такі функції:  

- організацію виконання статутних завдань Федерації на території адміністративно-

територіальної одиниці, в межах якої діє Відокремлений підрозділ; 

      - координацію взаємодії членів Федерації на території адміністративно-територіальної одиниці,        

в межах якої діє Відокремлений підрозділ; 

     - підвищення ролі альпінізму та скелелазіння у всебічному і гармонійному розвитку особи, 

зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя; 

     - удосконалення системи підготовки спортсменів, забезпечення успішного виступу спортсменів 

у змаганнях; 

    - пропаганду та популяризацію альпінізму і скелелазіння серед населення; 

    - розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази альпінізму і скелелазіння; 

    - організацію виконання рішень керівних органів Федерації та своїх власних;  

    - делегування своїх активістів до керівних органів Федерації;  

    - інші функції, не заборонені Статутом Федерації та законодавством України. 

 

2.6. Відокремлений підрозділ має право: 

   - вносити запити та пропозиції з усіх напрямів діяльності Федерації до органів управління 

Федерації;  

     - користуватися консультативною та методичною допомогою Федерації; 



     - отримувати від Федерації підтримку у реалізації проектів та програм, що сприяють 

досягненню мети та статутних завдань Федерації, у порядку, що визначається Президією 

Федерації; 

 

2.7.  Відокремлений підрозділ зобов’язаний: 

-  ефективно виконувати покладені на Відокремлений підрозділ функції; 

      - здійснювати діяльність згідно з рішеннями та за погодженням з органами управління 

Федерації;  

      - представляти інтереси Федерації в органах місцевого самоврядування та управління 

відповідної територіально-адміністративної одиниці України; 

      -  своєчасно надавати керівним органам Федерації звіт про особовий склад Відокремленого 

підрозділу і сплату членських внесків та анкету-звіт про діяльність  до 01 грудня поточного року за 

формою, прийнятою Федерацією; 

       - погоджувати у письмовому вигляді з Федерацією  здійснення будь-яких господарських 

операцій, що перевищують суму 50 тис. грн.  

       - щоквартально, до десятого числа, наступного за звітним періодом, надавати фінансову 

звітність Федерації за формою, встановленою  Федерацією.  

 

3. ЧЛЕНИ  ВІДОКРЕМЛЕНОГО  ПІДРОЗДІЛУ 

3.1.Членство у Відокремленому підрозділі є добровільним та індивідуальним. 

3.2. Індивідуальними членами Відокремленого підрозділу  можуть бути громадяни України, 

іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14 річного віку, які перебувають в 

Україні на законних підставах та постійно або переважно проживають на відповідній  

адміністративно-територіальній одиниці (якщо не подано заяву про зарахування його до іншого 

Відокремленого підрозділу), сплачують членські внески, визнають Статут Федерації та це 

Положення. 

3.3. Для вступу до членів Федерації  члени Відокремленого підрозділу  подають особисто заяву  до 

відповідного керівного органу Відокремленого підрозділу про вступ до Федерації.  

Керівник  Відокремленого підрозділу  складає список членів та подає його на затвердження до 

Президії  Федерації.  

3.4. Члени Відокремленого підрозділу - члени Федерації мають права, що визначені п. 3.3 Статуту 

Федерації,  повинні ретельно виконувати зобов'язання щодо вимог п.3.4 Статуту Федерації та 

своєчасно сплачувати членські внески згідно Положенню про членські внески. 

3.5. Чисельний і персональний склад Відокремленого підрозділу не обмежується. 

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

Керівними органами Відокремленого підрозділу є Загальні збори, Виконком; контролюючим 

органом - Ревізійна комісія (ревізор); керівною особою - Голова Відокремленого підрозділу та 

його замісник. 

Керівні органи та Голова Відокремленого підрозділу діють в межах повноважень, визначених 

Статутом Федерації.  

 

 



4.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

4.1.1. Загальні збори членів Відокремленого підрозділу (надалі Збори) є вищим керівним 

органом відокремленого підрозділу. 

4.1.2. Збори Відокремленого підрозділу скликаються  не рідше одного разу на рік або 

напередодні проведення Конференції Федерації відповідно до рішення Президії Федерації про її 

проведення. 

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.  

4.1.3 Кожен член Відокремленого підрозділу має 1 (один) голос на Зборах Відокремленого 

підрозділу.  

4.1.4.  Про скликання чергових Зборів члени Відокремленого підрозділу повідомляються не 

пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що 

визначається Головою Відокремленого підрозділу (у тому числі факсом чи електронною поштою). 

Про скликання позачергових Зборів члени Відокремленого підрозділу повідомляються не пізніше, 

ніж за 7 (сім) календарних днів до дати їх проведення.  

Повідомлення про скликання Зборів Відокремленого підрозділу повинно містити дату, час і місце 

проведення та попередній Порядок денний. 

4.1.5. Засідання Загальних зборів Відокремленого підрозділу проводяться за безпосередньої участі 

її учасників (їх уповноважених представників за довіреністю). 

Будь-яке засідання зборів Відокремленого підрозділу оформлюється протоколом. 

4.1.6. До виключної компетенції Зборів Відокремленого підрозділу належить:  

- визначення основних завдань та напрямів діяльності Відокремленого підрозділу у 

відповідності до Статуту Федерації та рішень органів управління Федерації;  

- визначення чисельного складу, обрання та дострокове припинення повноважень членів 

Виконкому відокремленого підрозділу;  

- заслуховування і затвердження звітів Голови, Виконкому, Ревізійної комісії (ревізора);   

- обрання  Голови Ревізійної комісії (ревізора); 

- запровадження членських внесків, затвердження їх розміру, з урахуванням суми членських 

внесків до Федерації, встановлених Конференцією Федерації;  

- обрання делегатів від Відокремленого підрозділу для участі у Конференції Федерації 

відповідно до норм представництва, затверджених Федерацією;  

- прийняття рішення про клопотання перед Президією Федерації щодо призначення Голови 

Відокремленого підрозділу та в разі незадовільної роботи Голови Відокремленого підрозділу 

або складання повноважень з інших причин, прийняття рішення про клопотання перед 

Президією Федерації щодо припинення його повноважень (звільнення);  

- прийняття рішення про клопотання перед Президією Федерації щодо примусового 

виключення члена Відокремленого підрозділу  з Федерації.  

Усі рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням Зборів) голосуванням простою 

більшістю голосів від числа присутніх учасників зборів. Процедура голосування визначається 

зборами. 

 

 



4.2.  ВИКОНКОМ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

4.2.1. У період між Зборами діяльністю Відокремленого підрозділу керує Виконком. 

          Положення про Виконком затверджується на його засіданні.  

4.2.2. Кількісний та персональний склад Виконкому визначається Зборами Відокремленого 

підрозділу.  

4.2.3. Головою Виконкому за посадою є Голова Відокремленого підрозділу.  

4.2.4. Засідання Виконкому скликаються Головою Відокремленого підрозділу не рідше, ніж один 

раз на три місяці. 

Позачергове засідання Виконкому  Відокремленого підрозділу може бути скликане на вимогу 2/3 

членів Виконкому чи з ініціативи Президії Федерації. 

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Виконкому. 

Рішення Виконкому можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування її членів  з 

використанням засобів зв'язку.  

Рішення Виконкому прийняте на його засіданні, є правочинним, якщо за нього 

проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Виконкому.  

Рішення Виконкому, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього 

проголосувало більше половини загального складу Виконкому.  

При рівному розподілі голосів членів Виконкому відокремленого підрозділу голос Голови 

Відокремленого підрозділу є вирішальним. 

4.2.5. Виконком відокремленого підрозділу:  

- здійснює керівництво Відокремленим підрозділом, несе відповідальність за його діяльність; 

- може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, 

визначає їхню компетенцію, визначає склад; 

- звітує перед членами Відокремленого підрозділу за свою діяльність; 

- вирішує інші питання діяльності Відокремленого підрозділу відповідно до статутних завдань; 

- затверджує Календарні плани  спортивних та спортивно-масових заходів на поточний рік з 

урахуванням  Календарних планів,  спортивних та спортивно-масових заходів Федерації. 

4.2.6. Рішення Виконкому Відокремленого підрозділу вводяться у дію наказом його Голови.  

4.2.7. Голова та члени Виконкому  Відокремленого підрозділу здійснюють свої повноваження  

на громадських засадах та безоплатній основі. 

4.2.8. Виконком Відокремленого підрозділу користується повноваженнями, визначеними 

рішеннями органів управління Федерації, Статутом, наказами Голови Відокремленого 

підрозділу та цим Положенням. 

     4.2.9. Виконком  Відокремленого підрозділу підконтрольний та підзвітний Зборам 

Відокремленого підрозділу та Президії Федерації.  

4.3. ГОЛОВА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

    4.3.1. Голова Відокремленого підрозділу затверджується (звільняється) Президією Федерації  за 

поданням членів Федерації, що входять до складу Відокремленого підрозділу, яке оформлюється  

протоколом Зборів Відокремленого підрозділу. 

  4.3.2. Строк повноважень Голови Відокремленого підрозділу встановлюється за рішенням 

Президії Федерації та не може перевищувати трьох років. Голова Відокремленого підрозділу, 

строк повноважень якого спливає, може бути повторно призначений на посаду.  

  4.3.3. Головою Відокремленого підрозділу може бути призначена особа, яка є членом Федерації 

та має досвід роботи в сфері організації діяльності альпінізму та скелелазіння, якщо інше не 

встановлено рішенням Президії Федерації. 



4.3.4. Голова Відокремленого підрозділу діє згідно з цим Положенням та Статутом Федерації. 

4.3.5. У разі тривалої відсутності Голови Відокремленого підрозділу у зв’язку з хворобою чи 

іншою поважною причиною, виконання його обов'язків покладається Президією Федерації на його 

заступника. 

4.3.6. Голова Відокремленого підрозділу підпорядковується та підзвітний Президії Федерації. 

4.3.7. До компетенції Голови Відокремленого підрозділу належить: 

-представництво без доручення інтересів Відокремленого підрозділу у  відносинах з органами 

державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх 

службовими та посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями;  

-затвердження, за попереднім погодженням з Президією або Президентом Федерації, 

організаційної структури Відокремленого підрозділу; 

- підготовка проекту граничних витрат для утримання Відокремленого підрозділу та його надання 

на погодження та затвердження Президією Федерації; 

- розпорядження коштами та майном переданими від Федерації та  залученими Відокремленим  

підрозділом  з відповідним звітом про їх використання; 

- ведення обліку (первинного реєстру) членів Федерації, які входять до складу Відокремленого 

підрозділу та здійснення обміну інформацією з загальним реєстром членів Федерації; 

- прийняття заяв від кандидатів в члени Федерації та заяв від членів Федерації, які входять до 

складу Відокремленого підрозділу про вихід зі складу членів Федерації.; 

- здійснення персонально контролю за вчасністю сплати членських внесків членами Федерації, які 

входять до складу Відокремленого підрозділу та звітування перед Президією Федерації з цього 

приводу; 

- відповідно до мети та цілей Федерації укладення та підписання договорів (угод) від імені 

Федерації, що пов’язані з діяльністю Відокремленого підрозділу, в порядку, встановленому 

Статутом та рішеннями органів управління Федерації; 

- скріплення своїм підписом своїх наказів, розпоряджень, звітів, листів Відокремленого підрозділу, 

тощо; 

- вжиття заходів, спрямованих на залучення до складу Відокремленого підрозділу нових членів 

Федерації; 

- забезпечення виконання рішень органів управління Федерації; 

- забезпечення контролю за виконанням рішень Зборів та Виконкому Відокремленого підрозділу; 

- скликання засідань Виконкому відокремленого підрозділу,  та головування на його засіданнях. 

- організація та управління поточною діяльністю Відокремленого підрозділу; 

- внесення пропозицій Президенту та Президії Федерації з усіх напрямів діяльності 

Відокремленого підрозділу; 

- організація своєчасного подання звітності про діяльність Відокремленого підрозділу; 

- вирішення інших питань відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності Відокремленого 

підрозділу. 



4.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ: 

4.4.1. Ревізійна комісія (ревізор) Відокремленого підрозділу: 

- здійснює контроль за дотриманням Статуту Федерації, чинного законодавства в діяльності 

Відокремленого підрозділу; 

- зупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім Зборів) та керівних осіб Відокремленого 

підрозділу, що входять до складу Відокремленого підрозділу, які суперечать Статуту або прийняті 

з його порушенням; 

- розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Відокремленого підрозділу і приймає рішення 

щодо них; 

- апелює до керівних органів Федерації. 

 

5. МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

  

5.1 Відокремлений підрозділ в межах території своєї діяльності може бути наділений власністю 

Федерації у вигляді спортивних стендів, інших місць базування для занять альпінізмом та 

скелелазінням з відповідною інфраструктурою для занять альпінізмом, скелелазінням. 

Відокремлений підрозділ зобов’язаний утримувати та обслуговувати таке майно в належному стані 

5.2. Питання майнового забезпечення Відокремленого підрозділу вирішує Федерація. 

5.3. Майно (кошти) Відокремленого підрозділу є власністю Федерації. Відокремлений підрозділ не 

є власником майна. Майно Відокремленого підрозділу є складовою частиною майна Федерації. 

Відокремлений підрозділ здійснює володіння майном, що надане йому Федерацією, в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. Відокремлений підрозділ користується та 

розпоряджається майном, яке надане йому Федерацією, відповідно до мети та предмету своєї 

діяльності. 

5.4. Джерелами надходження майна (коштів) Відокремленого підрозділу є: 

5.4.1. Членські внески. 

5.4.2. Майно (кошти) одержане в установленому порядку від органів місцевого 

самоврядування, територіальних громад, громадян, підприємств та організацій, тощо; 

5.4.3. Майно (кошти) передане Відокремленому підрозділу від Федерації; 

5.4.4. Майно (кошти), отримані Відокремленим підрозділом в результаті здійснення його 

діяльності; 

5.4.5. Майно (кошти) набуте на інших підставах, не заборонених законом. 

5.5. Відокремлений підрозділ за Рішенням Президії Федерації та на підставі річного кошторису 

Відокремленого підрозділу має право отримувати кошти виключно для фінансування 

видатків на утримання Відокремленого підрозділу, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених Статутом Федерації та цим Положенням. 

5.6. Федерація вправі передавати Відокремленому підрозділу основні та оборотні засоби, грошові 

кошти, майнові права, необхідні для діяльності Відокремленого підрозділу. Відокремлений 

підрозділ не має права передавати майно Федерації іншим організаціям або установам. 

5.7. Кошти Відокремленого підрозділу використовуються в межах його річного кошторису. 

Обов’язковою складовою частиною річного кошторису є затверджені граничні витрати для 

утримання Відокремленого підрозділу та його чисельності. Річний кошторис Відокремленого 

підрозділу є складовою частиною річного кошторису Федерації. 



5.8. Відокремлений підрозділ веде облік майна Федерації, переданого Відокремленому 

підрозділу. Списання майна Відокремленого підрозділу здійснюється за поданням його 

керівника в Федерації. 

5.9. Облік і правомірність використання коштів та майна Федерації, які надані та 

використовуються Відокремленим підрозділом, перевіряються безпосередньо членами 

Ревізійної комісії (ревізором) цього підрозділу, а при необхідності – членами Ревізійної 

комісії Федерації. 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

6.1.Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність за рішенням Президії Федерації 

відповідно до Статуту Федерації, в тому числі за поданням членів Федерації, які входять до 

складу відповідного Відокремленого підрозділу, яке оформлюється протоколом зборів 

Відокремленого підрозділу. 

6.2. З дня набрання чинності такого рішення Відокремлений підрозділ не має права здійснювати 

діяльність, визначену цим Положенням. 

6.3 У разі припинення діяльності Відокремленого підрозділу його майно (кошти) передаються 

Головою Відокремленого підрозділу по акту до Федерації. 

 

 

   Президент Федерації                                                                       В.К. Симоненко 

 

 

 

 

 


