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1. Загальні положення

1.1. Громадська організація “Федерація стрільби з лука України” (далі –
Федерація) є всеукраїнською, неприбутковою, добровільною, незалежною
громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка
об’єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців стрільби з лука в
досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів,
рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Федерація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції
України, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4. Федерація визнає мету та принципи олімпійського руху, співпрацює з
Національним олімпійським комітетом України, органами державної влади,
місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні,
так і за її межами.

1.5. Федерація є єдиним національним керівним органом стрільби з лука
на території України. У своїй діяльності Федерація керується Конституцією
України, Законом України “Про громадські об’єднання”, чинним
законодавством України, цим Статутом, Указами Президента України,
міжнародними договорами ратифікованими Верховною Радою України та
визнає Конституцію, регламент, правила Всесвітньої Федерації стрільби з лука
World Archery Federation (WA), Всесвітньої Європейської Федерації стрільби
з лука World Archery Europe (WAE) та статут Національного олімпійського
комітету України (НОК України). Рішення керівних органів Федерації, видані в
межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма її членами.

1.6. Федерація набуває статус юридичної особи з моменту державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, володіє відокремленим майном, має
самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки
яких затверджуються Президією, власну символіку, рахунки, в тому числі
валютні, у відповідних банківських установах. Символіка Федерації
реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Федерація здійснює свою діяльність на території України та має
всеукраїнський статус.

1.8. Робоча мова в Федерації – українська.
1.9. Місцезнаходження Федерації: 01061, Україна, м. Київ,

вул. Еспланадна 42.
1.10. Найменування Федерації українською мовою:
1.10.1. повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ
СТРІЛЬБИ               З ЛУКА УКРАЇНИ”;
1.10.2. скорочене: ГО ФСЛУ.
1.11. Найменування Федерації англійською мовою:
1.11.1. повне: NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION
UKRAINIAN ARCHERY FEDERATION
1.11.2. скорочене: NGO UAF.
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2. Мета (цілі), напрями діяльності і завдання Федерації

2.1. Основною метою (ціллю) діяльності Федерації є сприяння розвитку
стрільби з лука в Україні, сприяння задоволенню та захисту законних
соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Федерація ставить перед собою завдання:
2.2.1. сприяння підвищенню ролі фізичної культури та спорту у

всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров'я громадян,
формуванню здорового способу життя;

2.2.2. сприяння розробці та втіленню в життя програм розвитку стрільби з
лука в Україні, вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих
спортсменів, їх успішному виступу на міжнародних змаганнях;

2.2.3. сприяння розвитку олімпійського руху в Україні;
2.2.4. надання організаційної та методичної допомоги відокремленим

підрозділам та діючим в рамках чинного законодавства місцевим осередкам
Федерації, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
всіх рівнів у роботі по залученню населення до занять стрільбою з лука;

2.2.5. сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної
взаємодії, взаєморозуміння між членами Федерації.

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому
законом порядку:

2.3.1. сприяє зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського
спорту на міжнародній арені;

2.3.2. забезпечує виконання положень Всесвітнього Антидопінгового
Кодексу, бере участь у боротьбі проти використання у спорті заборонених
речовин та процедур;

2.3.3. розробляє і здійснює заходи по узагальненню і поширенню
передового досвіду роботи тренерів, суддів, інших фахівців із стрільби з лука в
Україні та за кордоном та досягнень в галузі науки;

2.3.4. організовує: навчально-тренувальні збори, змагання, інші заходи
серед членів Федерації, сприяє підготовці олімпійського резерву та розвитку
спорту вищих досягнень;

2.3.5. здійснює заходи щодо розвитку і зміцненню зв’язків із Всесвітньою
Федерацією стрільби з лука, відповідними національними організаціями інших
країн;

2.3.6. розвиває і зміцнює свою матеріально-технічну та фінансову базу;
2.3.7. сприяє організації навчання та підвищення кваліфікації фахівців зі

стрільби з лука членів Федерації;
2.3.8. здійснює справедливий відбір та комплектування складу збірної

команди до міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу, Олімпійських
ігор;

2.3.9. здійснює видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації,
створює кіно-, відеоматеріали з питань статутної діяльності Федерації;

2.3.10. бере участь в організації і проведенні науково-практичних
конференцій, семінарів з питань статутної діяльності Федерації;
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2.3.11. бере участь у плануванні, підготовці та проведенні спортивних
заходів із стрільби з лука серед членів Федерації;

2.3.12. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові
та немайнові права;

2.3.13. розробляє і затверджує календарний план спортивних заходів,
забезпечує їх підготовку і проведення;

2.3.14. має право здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статутом
юридичної особи;

2.3.15. сприяє підготовці спортсменів міжнародного рівня, які є членами
Федерації, успішному їх виступу на Олімпійських іграх, у чемпіонатах світу та
Європи, інших змаганнях;

2.3.16 забезпечує здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх
членів Федерації;

2.3.17. вважає своїм обов’язком боротьбу проти будь-яких форм
насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації чи особи за
расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є
несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння,
дружби, солідарності та чесної гри;

2.3.18. протидіє будь-якому політичному або комерційному зловживанню
спортом або атлетами;

2.3.19. представляє спортсменів, тренерів та інших фахівців, які є членами
Федерації до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;

2.3.20. організовує виготовлення офіційної, нагородної та пам’ятної
атрибутики, сувенірної, рекламної та іншої продукції Федерації;

2.3.21. використовує інші форми діяльності, що не суперечать чинному
законодавству і даному Статуту.

2.4. Для досягнення статутної мети і виконання статутних завдань
Федерація вишукує та акумулює кошти та додаткові ресурси для фінансування
своєї діяльності.

3. Члени Федерації, їх права та обов’язки

3.1. Федерація будується на засадах добровільності та є індивідуальним. У
Федерації передбачено також почесне членство, яке набувається відповідно
норм даного Статуту.

3.2. Членом Федерації може бути громадянин України, який досяг віку
14 років, визнає принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сплачує членські
внески.

3.3. Прийом до Федерації нових членів здійснюється тільки через
відокремлені підрозділи або місцеві осередки, які зареєстровані і діють у
відповідності до чинного законодавства, Федерації на підставі поданої заяви до
відповідного місцевого осередку чи відокремленого підрозділу.

3.4. Порядок прийому у члени регулюється також положенням, яке
затверджується Президією Федерації.
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3.5. Президія Федерації може присвоїти звання почесного члена Федерації
будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед українською стрільбою з лука.

3.6. Почесний член Федерації за його бажанням може брати участь у
роботі Конференції та Президії Федерації з правом дорадчого голосу.

3.7. Члени Федерації мають право:
3.7.1. брати участь у діяльності Федерації;
3.7.2. обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів

Федерації;
3.7.3. одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності

Федерації, матеріальну, методичну, консультативну допомогу Федерації;
3.7.4. брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших

заходах, що проводяться Федерацією на засадах і в порядку, визначених
регламентуючими документами Федерації;

3.7.5. вільно виходити з Федерації.
3.8. Члени Федерації зобов’язані:
3.8.1. активно сприяти розвитку стрільби з лука в Україні;
3.8.2. дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту та

регламентуючих документів Федерації;
3.8.3. виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації;
3.8.4. співпрацювати з Федерацією з усіх питань, які стосуються

організації змагань;
3.8.5. своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
3.8.6. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних

питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.
3.9. Членство у Федерації може бути припинене на підставі:
3.9.1. поданої до Президії Федерації заяви про вихід з Федерації;

добровільне припинення членства Федерації відбувається 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;;

3.9.2. рішення керівного органу відокремленого підрозділу або, діючого в
рамках чинного законодавства, місцевого осередку Федерації або Президії
Федерації у випадку порушення положення чи цього Статуту; невиконання
рішень керівних органів Федерації чи її місцевого осередку, скоєння неетичних
дій щодо окремих членів Федерації чи її відокремленого підрозділу чи, діючого
в рамках чинного законодавства, місцевого осередку в органах виконавчої
влади, громадських та міжнародних організаціях, невиконання своїх обов’язків,
пов’язаних з участю у діяльності Федерації, завдання шкоди майну Федерації,
відокремленого підрозділу або, діючого в рамках чинного законодавства, її
місцевого осередку.

3.10. Дія пункту 3.9.1. статті 3.9. Статуту не поширюється на членів
Федерації, обраних на посади керівника Федерації чи заступника керівника.
Членство в громадському об’єднанні зазначених осіб припиняється з дня,
наступного за днем обрання нового керівника Федерації чи його заступника.

Стаття 4. Структура та керівні органи Федерації
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4.1. Місцеві осередки громадської організації, які діяли зі статусом
юридичної особи на день введення в дію Закону України «Про громадські
об’єднання» (далі – «Закон»), за рішенням вищого органу управління Федерації
зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію.

Громадська організація може мати у своїй структурі місцеві осередки в тих
часових межах, як це передбачено чинним Законом України «Про громадські
об’єднання», а саме до 01 січня 2018 року, якщо інше не буде передбачено
Законом. 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 перебачено діючим законодавством.

Основою Федерації є відокремлені підрозділи або створені до прийняття
Закону місцеві осередки, які діють в межах передбачених нормами Закону, які
створюються за територіальною ознакою по місцю проживання, навчання чи
роботи громадян при наявності не менше як трьох осіб, які є членами
Федерації.

4.2. Відокремлені підрозділи та місцеві осередки, які діють в межах
передбачених нормами Закону, в своїй діяльності керуються цим Статутом,
можуть мати свої Положення, які приймаються їхніми вищими керівними
органами і затверджуються Президією Федерації.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними
особами, крім випадків, передбачених Законом.

4.3. У разі неможливості особи брати персональну участь у засіданні
керівного органу Федерації, така особа може брати участь в прийнятті рішень
такого органу Федерації шляхом використання засобів зв’язку. Види засобів
зв’язку, порядок їх використання в прийнятті рішень керівних органів Федерації
визначається та затверджується Президією Федерації у вигляді відповідного
положення.

4.4. Вищим керівним органом Федерації є Конференція її делегатів, яка
скликається у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на чотири роки.

4.5. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не
менше 2/3 обраних делегатів.

4.6. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Президії Федерації
або 1/3 членів Федерації або за вимогою Ревізійної комісії Федерації.

4.7. Конференція:
4.7.1. визначає основні напрямки діяльності Федерації;
4.7.2. затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни;
4.7.3. обирає строком на чотири роки та має право дострокового

відкликання Президента, Віце-президентів, Виконавчого директора, Президію
Федерації, Ревізійну комісію Федерації;

4.7.4. заслуховує звіти Президії, Президента, Ревізійної комісії Федерації
та інших органів Федерації;

4.7.5. вирішує питання про реорганізацію чи ліквідацію Федерації;
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4.7.6. реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
4.7.7. розглядає і вирішує будь-які інші питання діяльності Федерації.
4.8. Рішення Конференції про реорганізацію чи ліквідацію Федерації

приймаються 2/3 голосів обраних делегатів, рішення з інших питань
приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

За рішенням простої більшості голосів делегатів Конференції голосування
під час проведення виборів керівних органів Федерації може бути як таємним,
так і відкритим.

4.9. Керівним органом Федерації в період між Конференціями є Президія
Федерації.

4.10. Президія Федерації утворюється з:
4.10.1. Президента;
4.10.2. Віце-президентів, один з яких перший;
4.10.3. Виконавчого директора;
4.10.4. голови тренерської ради;
4.10.5. голови суддівської колегії;
4.10.6. державного тренера;
4.10.7. головного тренера;
4.10.8. голова комісії атлетів;
4.10.9. членів Федерацій обраних Конференцією Федерації.
4.11. Засідання Президії Федерації проводяться в міру необхідності, але

не рідше трьох разів на рік. На засіданнях Президії головує Президент, а в разі
його відсутності – один із Віце-президентів. Президія має право приймати
рішення лише у разі присутності на засіданні не менше половини від загальної
кількості її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх
на засіданні. За рівності голосів вирішальним є голос Президента.

4.12. У терміновому випадку Президентом або за його дорученням один із
Віце-президентів може запропонувати прийняття рішення Президії
голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих
відповідей у визначений термін не менше ніж половина від загальної кількості
членів Президії та додатково один голос і якщо кількість відповідей, що
отримуються на користь запропонованого рішення, то таке рішення вважається
прийнятим.

4.13. Президія Федерації:
4.13.1. забезпечує виконання завдань і функцій визначених Статутом

Федерації, рішень конференцій;
4.13.2. визначає напрями поточної роботи Федерації;
4.13.3. затверджує правила та положення про змагання, здійснює контроль

за їх дотриманням;
4.13.4. скликає Конференції, встановлює норми представництва делегатів

та порядок їх делегування;
4.13.5. затверджує порядок прийому у члени Федерації та Положення про

членство у Федерації;
4.13.6. встановлює розміри вступних, членських та інших внесків,

порядок їх сплати;
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4.13.7. приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
відокремлених підрозділів Федерації, затверджує їхПоложення та керівників ;

4.13.8. розглядає питання про використання матеріальних та фінансових
ресурсів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і
витрат, контролює його виконання;

4.13.9. контролює виконання договорів і контрактів;
4.13.10. затверджує положення та інші регламентуючі документи змагань,

які проводяться під юрисдикцією Федерації;
4.13.11. затверджує структуру, штатний розклад керівників структурних

підрозділів директорату;
4.13.12. створює робочі органи Федерації (комітети, ради, комісії, тощо),

затверджує положення про них;
4.13.13. вирішує питання морального та матеріального заохочення,

соціального захисту членів Федерації, присвоює звання почесного члена
Федерації;

4.13.14. приймає рішення про участь Федерації у створенні та створює
самостійно госпрозрахункові установи, організації, засновує підприємства,
благодійні фонди, затверджує їх статути та положення;

4.13.15. вирішує інші питання діяльності Федерації.
4.14. Президент Федерації:
4.14.1. забезпечує виконання рішень Конференції, президії Федерації;
4.14.2. організовує підготовку засідань президії Федерації та конференції,

скликає засідання президії;
4.14.3. забезпечує дотримання Статуту Федерації у її практичній

діяльності;
4.14.4. розпоряджається майном і коштами Федерації на підставі рішень

конференцій та президії, здійснює фінансові операції, організовує ведення
фінансової документації;

4.14.5. представляє інтереси Федерації у державних органах та
міжнародних організаціях;

4.14.6. підписує офіційну документацію;
4.14.7. приймає і звільняє штатних працівників Федерації;
4.14.8. організовує міжнародну діяльність Федерації, в установленому

порядку укладає договори та угоди із зарубіжними спортивними організаціями;
4.14.9. вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.
4.15. Віце-президенти Федерації здійснюють організацію роботи

Федерації за напрямками її діяльності відповідно до рішень конференції,
доручень президента.

4.16. На час відсутності Президента Федерації один з Віце-президентів за
його дорученням реалізовує повноваження Президента.

4.17. Для поточної оперативної, технічної роботи президія має право
створювати директорат, що є адміністративним органом Федерації.

4.18. До складу директорату Федерації входять штатні працівники, які
працюють у ньому відповідно до трудового договору.

Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на
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договірних засадах.
4.19. Відповідні договори зі штатними працівниками директорату,

залученими фахівцями укладає Президент Федерації.
4.20. Директорат очолює Виконавчий директор, який призначається

Президією Федерації.
4.21. Виконавчий директор Федерації:
4.21.1. організовує виконання рішень конференції, президії, доручень

Президента Федерації;
4.21.2. забезпечує ведення діловодства Федерації, інформаційного зв’язку

між Федерацією та її місцевими осередками, відповідними міжнародними
організаціями;

4.21.3. здійснює підготовку засідань Президії Федерації, Конференції;
4.21.4. веде облік членів Федерації;
4.21.5. виконує інші функції відповідно до розподілу обов’яків між

керівниками Федерації.
4.22. Контроль за дотриманням Статуту Федерації,

фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною
комісією, яка підзвітна Конференції.

4.23. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Конференції,
вимогою 1/3 членів Федерації та за власною ініціативою.

4.24. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та
її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті
пояснення.

4.25. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової конференції
або засідання президії Федерації, якщо виникла загроза інтересам Федерації чи
її членам або виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її
членів.

4.26. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних
експертів.

4.27. Ревізійна комісія підзвітна та доповідає про результати проведених
перевірок конференції або президії Федерації не менше ніж один раз на рік.

4.28. З метою сприяння, забезпеченню прав, захисту атлетів Федерації в
олімпійському русі та врахування поглядів атлетів при прийнятті рішень
президією Федерації, удосконалення співпраці з комісіями атлетів НОК України
та Всесвітньої Федерації стрільби з лука в рамках Федерації створюється
Комісія атлетів у складі не більше 5 чоловік на термін 4 роки, яка
затверджується на Президії Федерації та працює відповідно до положення про
комісію атлетів.

Голова комісії атлетів обирається до складу Президії на звітно-виборчій
Конференції.

5. Відокремлені підрозділи Федерації
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5.1. Відокремлені підрозділи, які є основою організаційної побудови
Федерації, створюються по всій території України для досягнення мети та
виконання статутних завдань Федерації.

5.2. Відокремлені підрозділи Федерації здійснюють свою діяльність
відповідно до чинного законодавства України та Статуту Федерації. У
передбачених Законом випадках відокремлені підрозділи Федерації зі статусом
юридичної особи можуть мати своє положення, яке затверджується Президією
Федерації.

5.3. Відокремлені підрозділи Федерації створюються, реорганізуються та
ліквідуються за рішення Президії Федерації. Місцеві осередки, які діють в
межах передбачених нормами Закону, реорганізуються та ліквідуються за
рішення Президії Федерації.

5.4. Відокремлені підрозділи та місцеві осередки, які діють в межах
передбачених нормами Закону, здійснюючи статутну діяльність Федерації,
співпрацюють з органами державної влади та місцевого самоврядування в
рамках та спосіб передбачений чинним законодавством.

5.5. Контроль за фінансово-господарчою діяльністю відокремлених
підрозділів та місцевих осередків, які діють в які діють в межах передбачених
нормами Закону, здійснює ревізійна комісія відокремленого підрозділу або
місцевого осередку, який діє в межах передбачених нормами Закону (якщо така
ревізійна комісія створена) та/або Ревізійна комісія Федерації.

6. Майно та кошти Федерації

6.1. Відповідно до чинного законодавства Федерація може мати у
власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної
діяльності. Федерація може мати право власності, кошти та інше майно,
передане членами Федерації або державою у встановленому порядку, отримане
від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами,
підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за
рахунок власних коштів; на майно і кошти придбані в результаті господарської
та іншої комерційної діяльності створених Федерацією госпрозрахункових
установ та організацій, заснованих підприємств.

6.2. Постійним джерелом формування власних коштів Федерації є:
6.2.1. надходження від проведення спортивних заходів, передбачених цим

Статутом;
6.2.2. членські, вступні та інші внески;
6.2.3. добровільні внески від юридичних та фізичних осіб;
6.2.4. надходження від видавничої рекламної та іншої комерційної

діяльності створених госпрозрахункових установ, організацій, заснованих нею
підприємств;

6.2.5. інші джерела, не заборонені законом.
6.3. У власності Федерації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд,

інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні
папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної
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діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обліку і не обмежене у
використанні.

6.4. Федерація самостійно і незалежно здійснює право володіння,
користування та розпорядження належним їй майном через її керівні органи.

6.5. Керівні органи Федерації можуть закріплювати певне належне їй
майно за місцевими осередками Федерації, які діють в межах передбачених
нормами Закону, і делегувати керівним органам останніх повноваження на
користування ним.

6.6. Кошти та майно Федерації (у т.ч. при її ліквідації) не можуть
перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання
статутних завдань (в тому числі оплата праці працівників, нарахування єдиного
соціального внеску) або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом
чи за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

6.7. Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові)
організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати
відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не
суперечать міжнародним зобов'язанням України.

6.8. Заборонено здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків)
або їх частини, майна Федерації серед засновників (учасників), членів
Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів організації управління та інших пов’язаних з ними
осіб.

6.9. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань)
та напрямів діяльності, визначених установчими документами (статутом)
Федерації.

7. 3міни та доповнення до Статуту Федерації

7.1. Внесення змін до Статуту Федерації здійснюється за рішенням
Конференції, якщо за це проголосувало більше 2/3 половини присутніх
делегатів.

7.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Федерація повідомляє
орган, що здійснює відповідну державну реєстрації змін до статуту у
передбачений законодавством строк.

8. Припинення діяльності Федерації

8.1. Припинення діяльності Федерації може бути здійснене шляхом її
реорганізації або ліквідації.

8.2. Федерація може бути реорганізована за рішенням Конференції, якщо
за це проголосувало 2/3 обраних делегатів. У разі реорганізації Федерації її
майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. Реорганізація Федерації
здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого
самого виду. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Конференції про
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припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об'єднання.
Вступ Федерації до складу громадської спілки не є реорганізацією і не має
наслідком припинення її діяльності.

8.3. Федерація може бути ліквідована за рішенням Конференції, якщо за
це проголосувало 2/3 обраних делегатів, або за рішенням суду.

8.4. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією Федерації,
конференцією або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Федерації,
утворюється ліквідаційна комісія (або призначається Ліквідатор), що діє в
порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.5. В результаті ліквідації або реорганізації Федерації, за рішенням
конференції, активи, що знаходяться на балансі передаються одній або
декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до
бюджету згідно чинного законодавства.

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

9. Порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності керівних органів
Федерації та розгляду скарг

9.1. Кожен член Федерації має право вносити пропозиції про поліпшення
діяльності Федерації, викривати недоліки в роботі Федерації, оскаржувати
рішення, дії та бездіяльність посадових осіб Федерації через звернення –
особисте або колективне – адресоване Президії Федерації із зазначенням
прізвища, ім’я, по батькові, місце проживання члена Федерації, викладенням
суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи
вимоги. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні
звернення від одного і того ж члена з одного й того ж питання, якщо перше
вирішено по суті.

Пропозиції та зауваження членів Федерації мають бути розглянуті
Президією та члена Федерації має бути повідомлено про результати розгляду.

Отримані Президією письмові скарги реєструються та розглядаються
протягом визначеного законодавством терміну, але не більше як один місяць.

9.2. Рішення, дії чи бездіяльність Президента, або окремих членів
Організації, Голови та членів Ревізійної комісії можуть бути оскаржені членами
або іншими особами до Президії чи до суду у встановленому законодавством
порядку.

9.3. Не допускається надавати відповідь не по суті скарги. При наявності
таких порушень розгляд скарги може виноситись заявником на розгляд
Конференції з вимогою застосування до порушника відповідних засобів впливу.

9.4. Члени Організації мають право на оскарження рішень, дій,
бездіяльності Конференції Федерації безпосередньо до Конференції або в
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судовому порядку.
9.5. Керівні органи Організації, їх керівники та інші посадові особи в

межах своїх повноважень зобов’язані:
9.5.1. об’єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;
9.5.2. скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках,

передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або
іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення
неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли
порушенням, а також письмово повідомляти громадянина про результати
перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

9.5.3. забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання
прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень.


