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                                              1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КІННОГО 

СПОРТУ УКРАЇНИ» (надалі – Федерація) є всеукраїнською громадською організацією 

фізкультурно-спортивного напрямку зі статусом юридичної особи, яка об’єднує 

спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців з кінного спорту, а також любителів кінного 

спорту  в досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.  

1.2. Федерація діє на підставі законодавства  України, цього Статуту та принципів 

Міжнародної Федерації кінного спорту, Європейської федерації кінного спорту, 

Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). 

Федерація створюється на невизначений термін, має всеукраїнський статус та поширює 

свою діяльність на всю територію України.  

1.3. Федерація є єдиною недержавною авторитетною організацією для організації та 

проведення офіційних міжнародних змагань на території України, національних та 

всеукраїнських змагань з виїздки, подолання перешкод, триборства та інших дисциплін 

кінного спорту. 

1.4.Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності її членів, 

самоврядування, законності та гласності. 

1.5.Федерація співпрацює з Національним Олімпійським комітетом України, 

Міжнародною Федерацією кінного спорту  (FEI), Європейською Федерацією кінного 

спорту (EEF), органами державної влади та місцевого самоврядування, відповідними 

обласними федераціями та відокремленими підрозділами Федерації, громадськими та 

іншими організаціями як в Україні, так і за її межами.  

1.6. Юрисдикція та повноваження Федерації з питань, що входять у її компетенцію, 

поширюються на всю територію України. Рішення керівних органів Федерації є 

обов’язковими для виконання всіма її членами. 

1.7. Федерація набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації, володіє 

відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм 

найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Федерації, 

рахунки в установах банків, як в національній, так і в іноземній валюті. Символіка 

Федерації реєструється в установленому законодавством порядку. 

1.8. Офіційна мова в Федерації – українська. 

1.9. Повне найменування  Федерації: 

  - українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

КІННОГО СПОРТУ УКРАЇНИ» 

- англійською мовою: EQUESTRIAN FEDERATION OF UKRAINE 

1.10. Скорочене найменування   Федерації:  
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 - українською мовою : ВФКСУ   

 - англійською мовою: EFU 

1.11 Федерація є членом Міжнародної Федерації кінного спорту (FEI),  Європейської 

Федерації кінного спорту (EEF), будує свої відносини з цими організаціями на засадах 

взаємної поваги, повного визнання їх компетенції та юрисдикції. 

Федерація визнає мету і завдання Міжнародної Федерації кінного спорту, керується в 

своїй діяльності її документами та дотримується її Статуту. 

За необхідності Федерація визначає свої відносини з Міжнародною Федерацією кінного 

спорту та Європейською Федерацією кінного спорту шляхом укладання договорів. 

1.12 Федерація визнає мету і принципи Олімпійського руху, взаємодіє з НОК України та 

Центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту України. 

                                       2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ 

2.1 Федерація володіє, користується та розпоряджається належним їй на правах власності 

майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести 

обов’язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в судах на території України та 

за кордоном. 

2.2 Федерація є неприбутковою організацією. 

                                       3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ 

3.1. Метою (цілями)  діяльності Федерації є сприяння розвитку кінного спорту в Україні, 

підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному та гармонійному розвитку 

особистості, зміцненню здоров’я громадян, здійснення та захист прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та 

інших інтересів. 

3.2. Федерація ставить перед собою наступні завдання (напрямки діяльності):  

- популяризація кінного спорту , розробка та втілення в життя програм розвитку кінного 

спорту в Україні; 

- впровадження національних звичаїв і традицій в сфері кінного спорту України; 

- сприяння проведенню племінної роботи з кіньми; 

- сприяння вдосконаленню, розробці та втіленню в життя системи підготовки 

висококваліфікованих спортсменів та їх успішному виступу на національних та 

міжнародних змаганнях, а також суддів, ветлікарів та інших фахівців кінного спорту. 

3.3. Для реалізації своїх статутних завдань Федерація в установленому чинним 

законодавством України порядку: 
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- сприяє розвитку та зміцненню зв’язків з Міжнародною Федерацією кінного спорту, 

Європейською Федерацією кінного спорту та національними Федераціями інших країн, 

асоціаціями, громадськими  та іншими об’єднаннями  з кінного спорту та сприяє активній 

діяльності своїх представників у міжнародних та інших спортивних організаціях; 

- надає організаційну та методичну допомогу місцевим відокремленим підрозділам, 

обласним федераціям кінного спорту, федераціям кінного спорту АР Крим, міст Києва та 

Севастополя;  

- сприяє розвитку конярства в Україні; 

- сприяє розвитку кінного спорту як одного з видів активного відпочинку громадян; 

- здійснює контроль за додержанням принципів та правил змагань, по відношенню як до 

коней, так і до вершників; 

- бере участь у здійсненні правового захисту спортсменів, тренерів та інших фахівців у 

сфері кінного спорту; 

- сприяє розробці і впровадженню кваліфікаційних норм, навчальних програм розвитку 

кінного спорту;  

- здійснює заходи щодо узагальнення і поширення передового досвіду тренерів, суддів та 

інших фахівців з кінного спорту; 

- складає і затверджує зведений Календарний план змагань, що проводяться під егідою 

ВФКСУ; 

- надає центральному органу виконавчої влади в сфері спорту пропозиції до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України; 

- сприяє організації, проведенню національних, всеукраїнських турнірів з дисциплін 

кінного спорту, навчально-тренувальних зборів та інших заходів з кінного спорту для 

членів Федерації;  

- сприяє формуванню команди з членів Федерації для участі у міжнародних змаганнях;  

- здійснює контроль за дотриманням правил змагань під час турнірів з дисциплін кінного 

спорту, навчально-тренувальних зборів та інших заходів з кінного спорту для членів 

Федерації;  

- розробляє та погоджує регламенти національних та всеукраїнських змагань, здійснює 

контроль за їх дотриманням;  

- бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, 

симпозіумів тощо; 

- представляє інтереси Федерації у Національному Олімпійському комітеті України, 

Міжнародній  та Європейській  Федераціях кінного спорту та інших національних та 

міжнародних спортивних організаціях; 
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-здійснює з метою виконання статутних завдань, необхідну господарську діяльність 

шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної 

особи; 

- сприяє будівництву та експлуатації спортивних споруд, створенню підприємств з 

виготовлення спортивного інвентарю, обладнання тощо; 

- розвиває та зміцнює свою матеріально-технічну та фінансову базу; 

- сприяє підготовці спортсменів міжнародного рівня; 

- захищає законні інтереси членів Федерації у стосунках з державними органами, 

посадовими особами, громадськими організаціями, іншими третіми особами; 

- звертається 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; 

- одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у 

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

- бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-

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

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 

громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

- засновує, з метою досягнення своєї статутної мети (цілей), засоби масової інформації; 

- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України 

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

- бере 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; 

- організовує виготовлення офіційної атрибутики, нагород, сувенірної та іншої продукції 

Федерації; 

- здійснює заходи дисциплінарного впливу на членів Федерації, які порушують Статут 

Федерації, внутрішні положення та регламентуючі документи Федерації. 

                         4. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

4.1 Членство в Федерації є добровільним. 

4.2.Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства,які перебувають в Україні на законних підставах, не визнані судом 
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недієздатними,  які досягли 14-ти років, визнають мету, завдання та Статут Федерації, 

сплачують членські внески. 

4.3.Прийом членів здійснюється за рішенням відокремленого підрозділу Федерації, до 

якого особа подала заяву. Членами Федерації автоматично стають члени інших федерацій 

кінного спорту в разі наявності між ними та Федерацією відповідної угоди. В цьому 

випадку такі члени Федерації є членами відокремленого підрозділу, за місцем реєстрації  

відповідної федерації кінного спорту, а в разі його відсутності – відокремленого 

підрозділу, визначеного Правлінням Федерації. 

4.4.Члени реалізують свої права та обов’язки  через керівні органи відокремленого 

підрозділу, членами якого вони є. 

4.5.Почесними членами Федерації за рішенням Правління стають колишні Президенти 

Федерації, заслужені майстри спорту.  Всі члени Федерації мають рівні права та 

обов’язки. 

4.6 Члени Федерації мають право: 

4.6.1 брати участь у діяльності Федерації; 

4.6.2 обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів Федерації; 

4.6.3 одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Федерації, також 

отримувати методичну, консультативну допомогу від Федерації;  

4.6.4 брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що 

проводяться Федерацією, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими 

документами Федерації. 

4.6.5 вільно вийти з членів Федерації. 

4.7.Члени Федерації зобов’язані: 

4.7.1 активно сприяти розвитку кінного спорту в Україні; 

4.7.2 дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту, внутрішніх положень та 

регламентуючих документів Федерації; 

4.7.3 виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації; 

4.7.4 співпрацювати з Федерацією з усіх питань, які стосуються організації проведення 

змагань; 

4.7.5 брати активну участь в реалізації завдань Федерації; 

4.7.6 дотримуватись встановлених Федерацією дисциплінарних вимог та правил 

вирішення спірних питань; 

4.7.7 своєчасно сплачувати членські внески у розмірах та порядку, визначеному 

Правлінням Федерації. 
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4.8. Тимчасове припинення та виключення з членів  Федерації: 

4.8.1 Членство в Федерації тимчасово припиняється автоматично у разі несплати 

членського внеску до дати, встановленої згідно п.4.7.7 цього Статуту, або на основі заяви, 

поданої до відокремленого підрозділу, який в термін  до 5 днів має сповістити про це 

Федерацію.  Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство 

(участь) у Федерації шляхом подання заяви до відповідних статутних органів. Членство в 

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.  Це положення не поширюється на членів Федерації, обраних на 

посади Генерального секретаря та Президента Федерації. Членство в Федерації  

зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання відповідно нового 

Генерального секретаря та Президента. 

4.8.2 За рішенням дисциплінарного комітету або Правління Федерації, до члена Федерації 

за порушення Статуту, Регламентів або правил змагань, які проводяться під егідою 

Федерації, можуть бути застосовані наступні санкції: 

- зауваження; 

- попередження; 

- тимчасове відсторонення від участі у засіданнях (змаганнях); 

- тимчасове припинення членства в Федерації; 

- виключення з Федерації. 

4.8.3 Протягом періоду тимчасового припинення членства в Федерації член не може брати 

участь у будь-яких засіданнях будь-якого органу Федерації, брати участь у будь-яких 

змаганнях, що проводяться під егідою Федерації. 

4.8.4 Якщо членство в Федерації було тимчасово припинено за невиконання членом 

Федерації фінансових зобов’язань з будь-якої причини, та не виконано такі зобов’язання 

протягом тимчасового припинення членства в Федерації, членство у Федерації 

припиняється. 

4.8.5 По закінченню строку тимчасового припинення членства у Федерації член Федерації, 

в разі усунення порушень, які зумовили тимчасове припинення, автоматично 

поновлюється як повноправний член Федерації. 

4.8.6 За постійні порушення принципів та зобов’язань, встановлених у Статуті Федерації, 

невиконання рішень керівних органів Федерації, чи її відокремленого підрозділу , 

неетичні дії членів Федерації в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних 

організаціях, невиконання своїх обов’язків, пов’язаних з участю в діяльності Федерації, 

завдання шкоди майну Федерації чи її відокремленого підрозділу – члена може виключити 

Правління відповідного відокремленого підрозділу . Виключення члена в такому разі має 

бути ратифіковано Правлінням Федерації. 
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                              5 СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ 

5.1 Відокремлені підрозділи Федерації 

5.1.1 Основою Федерації є відокремлені підрозділи, які створюються за територіальною 

ознакою , за місцем проживання, навчання чи роботи громадян. 

5.1.2 Відокремлені підрозділи Федерації створюються за адміністративно-територіальним 

принципом у кількості не більше одного підрозділу на область та по одному підрозділу на 

місто Київ, місто Севастополь, і один підрозділ на Автономну Республіку Крим. 

5.1.3 Відокремлені підрозділи Федерації, які діяли зі статусом юридичною особи на день 

введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання», за рішенням вищого органу 

управління Федерації зберігають за собою статус юридичної особи. 

5.1.4. Відокремлені підрозділи Федерації, які не мають статусу юридичної особи, в  своїй 

діяльності керуються законодавством України та цим Статутом. Керівника 

відокремленого підрозділу, що не має статусу юридичної особи, призначає Правління 

Федерації строком на два роки. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом 

Федерації та діяти на підставі довіреності , виданої від імені Федерації Президентом 

Федерації. 

5.1.5 Відокремлені підрозділи , які мають статус юридичної особи, з урахуванням вимог 

пункту 5.1.3  цього Статуту, обирають свої керівні органи на власних зборах 

(конференціях). Чисельність керівного органу, форма його обрання, строк повноважень, а 

також форми його діяльності встановлюються зборами (конференцією) відповідного 

відокремленого підрозділу та/або його Положенням. Положення про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання, яке має статус юридичної особи, відповідно до пункту 

5.1.3 цього Статуту, має містити інформацію про найменування відокремленого 

підрозділу, назву керівних (та, в разі потреби , контролюючих)органів, порядок обрання 

(призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та, в разі потреби, 

контролюючих) органів. Положення про відокремлені підрозділи громадського 

об’єднання не може суперечити законам та Статуту Федерації. 

5.1.6 Відокремлені підрозділи в своїй діяльності керуються законодавством України, цим 

Статутом, а також Положенням про них. 

5.1.7 Відокремлені підрозділи обирають свої керівні органи на власних зборах 

(конференціях). Чисельність керівного органу, форма його обрання, строк повноважень, а 

також форми його діяльності встановлюються зборами (конференцією) відокремленого 

підрозділу та/або Статутом (Положенням) відокремленого підрозділу. 

5.2 Вищим керівним органом Федерації є Конференція. Конференція скликається 

Правлінням у випадку необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Повноваження 

делегатів, направлених на Конференцію від відокремлених підрозділів підтверджується 

протоколом зборів (конференції) відповідного підрозділу.  

5.3 Позачергова Конференція скликається Президентом, або Правлінням Федерації (на 

вимогу 2/3 від його складу), або Ревізійною комісією Федерації. 
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5.4 Конференція: 

5.4.1 визначає основні напрямки діяльності Федерації; 

5.4.2 затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни та доповнення; 

5.4.3 обирає строком на чотири роки Президента, Правління Федерації та Ревізійну 

комісію Федерації; 

5.4.4 заслуховує звіти Президента Федерації, Генерального секретаря, Ревізійної комісії 

та, при необхідності, представників інших структурних підрозділів Федерації. 

5.4.5 вирішує питання реорганізації та ліквідації Федерації; 

5.4.6 розглядає  та вирішує будь-які питання діяльності Федерації. 

5.4.7 У Конференції з правом голосу беруть участь: 

- Президент, Генеральний секретар, члени Правління Федерації (особисто); 

- делегати від відокремлених підрозділів Федерації (особисто). Делегати від 

відокремлених підрозділів обираються вищими органами управління відокремлених 

підрозділів відповідно до норм представництва, встановлених та затверджених 

Правлінням Федерації. 

5.4.8 Конференція має право приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, у тому 

числі й з тих, що віднесені відповідно Статуту Федерації до компетенції Правління 

Федерації або інших органів (посадових осіб) Федерації. 

5.4.9 За результатами діяльності Федерації за календарний рік Правління скликає чергову 

Конференцію членів Федерації. Чергова Конференція скликається у грудні кожного року. 

Протокол кожного засідання Конференції засвідчується підписами голови та секретаря, 

що обираються із присутніх членів Федерації.  

5.4.10 Повідомлення про проведення Конференції не пізніше, ніж за 45 днів до дати її 

проведення надсилається засобами електронного зв’язку, або рекомендованим листом, або 

вручаються  за особистим підписом всім відокремленим підрозділам та членам Правління. 

5.4.11 Повідомлення про проведення Конференції повинно містити: 

- повну назву та місцезнаходження Конференції; 

- дату, час та місце проведення Конференції; 

- перелік питань, включених до порядку денного; 

- порядок ознайомлення членів Федерації з документами, пов’язаними із порядком 

денним; 

- адресу, строк та способи внесення пропозицій членів Федерації щодо порядку денного. 
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5.4.12 Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Конференції членів Федерації, кожен 

член може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного. 

5.4.13 Конференція визначається правомочною за умови наявності кворуму, тобто, якщо у 

Конференції беруть участь разом більше 50% від загальної кількості осіб, які мають право 

голосу на Конференції. 

5.4.14 Загальна кількість осіб, які мають право голосу на Конференції дорівнює сумі 

кількості наявних членів Правління, Президента, Генерального секретаря та делегатів від 

відокремлених підрозділів. 

5.4.15 Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації 

повноважних членів Федерації, які прибули для участі в Конференції. 

5.4.16 Підрахунок голосів учасників Конференції здійснює Лічильна комісія (у складі 

трьох осіб), яка обирається учасниками Конференції на її початку шляхом відкритого 

голосування. Підрахунок голосів при обранні Лічильної комісії здійснює голова 

Конференції. 

5.4.17 Рішення Конференції приймаються більшістю не менш, як у ¾ голосів членів 

Федерації, які беруть участь у Конференції з правом голосу: 

- внесення змін до Статуту Федерації; 

- ліквідації чи реорганізації Федерації. 

5.4.18 З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників (більше 

50 % голосів членів), які беруть участь у Конференції з правом голосу. 

5.4.19 Голосування на Конференції з питань порядку денного здійснюється шляхом 

відкритого голосування.  

5.4.20 Представник або делегат не має права голосу при вирішенні Конференцією питань 

щодо вчинення з членом, інтереси якого він представляє, правочину та щодо спору між 

представленим членом та Федерацією. 

5.4.21 Рішення Конференції можуть бути оскаржені в судовому порядку 

5.5 Правління. 

5.5.1 Виконавчо-керівним органом Федерації в період між Конференцією є Правління 

Федерації у складі 14 осіб, очолюване Президентом, а за його відсутності – Генеральним 

секретарем. Кількісний склад Правління може бути менший,  ніж 14 осіб за наявності 

підстав, передбачених п. 5.5.2 цього Статуту. 

5.5.2 Члена Правління може бути достроково виключено зі складу Правління за його 

власним бажанням або за рішенням Конференції. Правління надає на Конференцію 

подання  на дострокове виключення у випадку невиконання покладених на нього 

обов’язків, або відсутності більш ніж на половині проведених засідань Правління 

протягом року. 
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5.5.3 Засідання Правління Федерації проводиться один раз у квартал, а при необхідності – 

частіше, на вимогу 1/3 складу Правління, або Президента Федерації, або Генерального 

секретаря. 

5.5.4 Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини 

членів Правління. 

5.5.5 Рішення Правління Федерації приймаються простою більшістю голосів членів 

Правління, які беруть участь в засіданні. При рівній кількості голосів, голос Президента 

Федерації є вирішальним. За відсутності Президента – право вирішального голосу має 

Генеральний секретар. 

5.6 Повноваження Правління: 

5.6.1 забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Статутом Федерації, рішень 

Конференції; 

5.6.2 визнає напрями поточної діяльності Федерації; 

5.6.3 скликає Конференції; 

5.6.4 розпоряджається нерухомим майном Федерації; 

5.6.5 затверджує порядок прийому у члени Федерації; 

5.6.6 встановлює розміри членських та інших внесків, порядок їх сплати, затверджує 

фінансові умови ВФКСУ на поточний рік; 

5.6.7 приймає рішення про створення відокремлених підрозділів; 

5.6.8 розглядає питання про використання матеріальних та фінансових ресурсів Федерації;  

5.6.9 визначає організаційну структуру та затверджує штатний розклад структурних 

підрозділів  Федерації;  

5.6.10 затверджує календарний план спортивно-масових заходів, які проводяться під 

егідою Федерації; 

5.6.11  розглядає питання невиконання договорів та контрактів за поданням Генерального 

секретаря; 

5.6.12 затверджує Положення та інші документи, що регламентують діяльність Федерації, 

регламентуючі документи заходів, які проводяться під юрисдикцією Федерації;  

5.6.13 створює структурні підрозділи Федерації (комітети, ради, комісії, департаменти 

тощо), затверджує положення про них; 

5.6.14 призначає Генерального секретаря Федерації та затверджує Голів департаментів;  

5.6.15 вирішує питання заохочення членів Федерації, присвоює звання «Почесний член 

Федерації кінного спорту України»; 
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5.6.16 погоджує персональний склад збірних команд. 

5.7 Президент Федерації: 

5.7.1 Є вищою посадовою особою Федерації, обирається та відкликається Конференцією 

Федерації; 

5.7.2 Президентом Федерації не може бути особа, яка одночасно є членом Правління, 

Генеральним секретарем, членом Ревізійної комісії Федерації; 

5.7.3 Головує на засіданнях Правління; 

5.7.4 Без довіреності представляє інтереси Федерації в державних та приватних органах, 

установах, організаціях, судових установах, Національному Олімпійському комітеті 

України та міжнародних спортивних організація; 

5.7.5. Призначає радників та визначає їх повноваження. 

5.8 Віце-президенти: 

5.8.1 Віце -президенти обираються і затверджуються на засіданні Правління Федерації, за 

поданням Президента Федерації; 

5.8.2 Кількість та функціональні обов’язки Віце-президентів визначаються Президентом 

та затверджуються Правлінням Федерації; 

5.8.3 Віце-президенти підпорядковуються та підзвітні Президенту ВФКСУ; 

5.8.4. Віце-президенти не є штатними працівниками Федерації. 

5.9 Генеральний секретар: 

5.9.1 призначається Правлінням із членів Федерації на засіданні Правління терміном на 4 

роки та є керівником Федерації;  

5.9.2 на час відсутності Президента Федерації виконує його обов’язки; 

5.9.3 організовує та забезпечує виконання рішень Конференцій, Правління, доручень 

Президента Федерації; 

5.9.4 Забезпечує ведення діловодства Федерації, інформаційних зв’язків Федерації; 

5.9.5 організовує підготовку засідань Правління та Конференцій; 

5.9.6 вирішує інші питання поточної діяльності; 

5.9.7 без довіреності представляє інтереси Федерації у державних та приватних органах, 

судових установах, Національному Олімпійському комітеті України та міжнародних 

спортивних організаціях.; 

5.9.8 без довіреності представляє інтереси Федерації перед громадськістю, засобами 

масової інформації, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
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підприємствами, об’єднаннями підприємств, міжнародними громадськими та 

благодійними організаціями,  громадськими об’єднаннями, іншими установами та 

організаціями, а також громадянами; 

5.9.9.  Укладає від імені Федерації договори, угоди та контракти із зарубіжними, 

спортивними та іншими неурядовими організаціями; 

5.9.10 Підписує офіційну та фінансову документацію; 

5.9.11 Приймає та звільняє штатних працівників; 

5.9.12 Несе відповідальність за раціональне використання матеріальних та фінансових 

ресурсів;  

5.9.13. Розпоряджається рухомим майном та коштами Федерації відповідно до кошторису 

затвердженого Правлінням; 

 5.9.14.контролює виконання договорів та контрактів, а у разі їх невиконання виносить 

питання на розгляд Правління Федерації. 

5.9.15. керує роботою структурних підрозділів Федерації та членів Правління. 

5.10 Ревізійна комісія 

5.10.1 Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється 

Ревізійною комісією у складі трьох осіб, які є членами Федерації, та не є членами 

Правління, Президентом Федерації або Генеральним секретарем. 

5.10.2 Ревізійна комісія підзвітна Конференції. 

5.10.3 Ревізійна комісія здійснює перевірки  фінансово-господарської діяльності Федерації  

не рідше одного разу на рік, або частіше -  за власною ініціативою. Рішення Ревізійної 

комісії приймаються на її засіданнях, що проводяться не рідше одного разу на рік і є 

правомочними за умови участі в них більше половини складу Ревізійної комісії. 

5.19.4 Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів 

необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення. 

5.10.5 Ревізійна комісія має право скликати позачергову Конференцію або засідання 

Правління Федерації, якщо виникла загроза інтересам Федерації чи її членам, або виявлені 

зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів. 

5.11. Повноваження посадових осіб та органів управління дійсні до моменту їх 

переобрання (перепризначення) у встановленому цим Статутом порядку. 

5.12. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях Правління та 

Ревізійної комісії допускається лише за попередньою згодою Президента або 

Генерального секретаря. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на 

Конференції є неприпустимим. 
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                                         6 . МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ 

6.1 Відповідно до чинного законодавства Федерація для виконання своєї статутної мети 

(цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, 

яке відповідно до закону передане її  членами (учасниками) або державою, набуте як 

членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та 

організаціями, набуте в результаті діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, 

підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим 

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

6.2 Джерелом формування власних коштів є: 

- членські та інші внески;  

- добровільні внески від юридичних та фізичних осіб; 

- кошти, одержані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених 

Федерацією госпрозрахункових підприємств. 

6.3 У власності Федерації можуть бути будівлі, споруди, житловий Фонд, інше нерухоме 

майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, та будь-яке майно, необхідне для 

матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного 

обігу і не обмежене у використанні. 

6.4 Федерація самостійно та незалежно здійснює право володіння, користування та 

розпоряджання належним їй майном через її керівні органи. 

6.5 Керівні органи Федерації можуть закріплювати певне належне їй майно за 

відокремленими підрозділами Федерації та делегувати керівним органам останніх 

повноважень по розпорядженню ним. 

6.6 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. 

6.7 Звіт про свою діяльність Федерація подає органам в порядку та згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

6.8. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків 

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

визначених її установчими документами. 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. 
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          7 ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ 

ФЕДЕРАЦІЇ 

7.1 Правління та Ревізійна комісія Федерації звітують перед членами Федерації у вигляді 

виступів своїх представників  на Конференції Федерації стосовно результатів своєї 

діяльності на користь Федерації. 

До таких виступів керівні органи, керівники структурних підрозділів Федерації повинні 

надати відповідні звіти у письмовому вигляді. 

7.2 Правління та Ревізійна комісія Федерації звітують вищенаведеним способом перед 

членами Федерації не менш, ніж раз на рік, на вимогу Конференції.  

8 ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ 

ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ  

8.1 Неправомірні дії або бездіяльність членів керівних органів Федерації можуть бути 

оскаржені на Конференції членів Федерації, або у судовому порядку згідно чинного 

законодавства. 

                       9 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ 

9.1 Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації здійснюється за рішенням 

Конференції, якщо за це проголосувало ¾ присутніх, які беруть участь в Конференції з 

правом вирішального голосу. 

                                10 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ 

10.1 Припинення діяльності Федерації може бути здійснене шляхом її реорганізації, 

саморозпуску, а також за рішенням суду про примусовий розпуск Федерації. 

10.2 Федерація може бути реорганізована за рішенням Конференції, якщо за це 

проголосувало ¾ присутніх , які беруть участь в Конференції з правом вирішального 

голосу. 10.3 Діяльність Федерації може бути припинена шляхом саморозпуску за 

рішенням Конференції, якщо за це проголосувало ¾ присутніх, які беруть участь в 

Конференції з правом вирішального голосу, або за рішенням суду (примусовий розпуск). 

10.3 Для вирішення всіх питань, пов’язаних з саморозпуском Федерації Конференцією, 

або судом, призначається ліквідатор (ліквідаційна комісія), що діє в порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

10.4 Федерація є неприбутковою організацією.  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. 
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