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1. Загальні положення 

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

РУКОПАШНОГО БОЮ» (далі – «Федерація») є юридичною особою, має 

всеукраїнський статус та створена відповідно до законодавства України і 

керується у своїй діяльності Конституцією України, Цивільним Кодексом 

України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про 

громадські об’єднання», Законом України «Про фізичну культуру і спорт» 

іншим чинним законодавством України та цим статутом. 

 

2. Найменування та місцезнаходження Федерації 

 

2.1. Найменування Федерації: 

2.1.1.   Українською мовою:  

Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РУКОПАШНОГО БОЮ»; 

Скорочене найменування: ГО «ВФРБ». 

2.1.2.    Російською мовою: 

Повне найменування: ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ»; 

Скорочене найменування:  ГО «ВФРБ» 

2.1.3.    Англійською мовою: 

Повне найменування: Громадська організація «ALL-UKRAINIAN 

HAND-TO-HAND COMBAT FEDERATION»; 

Скорочене найменування: ГО «AUHHCF». 

2.2. Місцезнаходження Федерації: 01011, Україна, м. Київ, пр-кт 

Перемоги, 37.  

 

3. Юридичний статус Федерації 

 

3.1. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту державної  

реєстрації в органах державної влади в установленому законом порядку. 

Федерація від свого імені може вступати в зобов’язання, виступати в судах, 

набувати майнових та  особистих немайнових прав і виконувати обов’язки, 

пов’язані з її діяльністю. 

            3.2. Федерація може створювати в Україні, бути засновником і 

учасником господарських товариств і підприємств та вступати з ними в 

об’єднання, в порядку встановленому  чинним законодавством України, брати 

участь в діяльності міжнародних організацій та бути їх членом. 
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            3.3. Федерація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 

круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм 

найменуванням українською та англійською мовами, емблему, символіку, знак 

для товарів та послуг, інші реквізити необхідні для її діяльності, володіє 

відокремленим  майном. 

        3.4. Федерація самостійно планує та здійснює свої статутні завдання 

неприбуткової організації. 

        3.5. Федерація використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за 

контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно – 

правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші 

колективи. 

 

4. Мета та напрями діяльності Федерації 

 

       4.1. Метою діяльності Федерації є здійснення та захист прав і свобод,  

задоволення  інтересів членів Федерації у сфері фізичної культури і спорту та 

рукопашного бою, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів. 

        4.2. Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою 

діяльності якого не є одержання прибутку. 

      4.3. Федерація сприяє розвитку рукопашного бою, як виду спорту та 

здійснює професійну підготовку військовослужбовців та працівників 

правоохоронних органів в Україні, в тому числі, шляхом участі у розробці та 

виконанні відповідних програм, сприянні подальшому супроводу підвищення 

якості навчально-методичного забезпечення та навчально - тренувального 

процесу правоохоронців та військовослужбовців. 

        4.4.  Федерація залучає різні групи населення до фізкультурно-оздоровчої 

та спортивної діяльності. 

4.5. Федерація сприяє підготовці спортсменів національних збірних 

команд та забезпечує їх участь в офіційних міжнародних спортивних 

змаганнях. 

4.6. Федерацією організовуються та проводяться фізкультурно-  

оздоровчі та спортивні заходи. 

4.7. Федерація бере участь у здійсненні кадрового забезпечення 

розвитку рукопашного бою в Україні, сприяє розвитку міжнародного 

співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. 

4.8. Основними напрямами діяльності (завданнями) Федерації є: 
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        4.8.1.   Основна діяльність: 

          4.8.1.1. Популяризація і поширення рукопашного бою, як виду спорту в 

Україні; 

4.8.1.2. Розширення кола осіб, які займаються рукопашним боєм, в тому 

числі дітей, молоді, дорослих, працівників правоохоронних органів та 

військовослужбовців; 

      4.8.1.3. Збільшення кількості регіональних, відомчих і територіальних 

організацій, які займаються поширенням рукопашного бою; 

      4.8.1.4.  Підвищення престижу і популярності занять рукопашним боєм; 

      4.8.1.5. Популяризація і поширення рукопашного бою, як частини 

професійної підготовки військовослужбовців та працівників правоохоронних 

органів в Україні: 

      4.8.1.6.  Збільшення кількості фахівців, які викладають рукопашний бій; 

      4.8.1.7. Збільшення кількості підрозділів, які поширюють рукопашний 

бій; 

      4.8.2. Нормативно-правова діяльність: 

      4.8.2.1. Розробка, затвердження, впровадження та контроль за виконанням 

Правил змагань з рукопашного бою; 

      4.8.2.2. Розробка програм, проектів, нормативних методичних документів 

та контроль за їх виконанням. 

       4.8.3. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: 

       4.8.3.1. Організація та проведення змагань та інших заходів 

фізкультурної спрямованості з рукопашного бою; 

4.8.3.2. Організація та проведення навчально-тренувальних зборів, 

семінарів з рукопашного бою; 

4.8.3.3.   Організація підготовки збірних команд країни; 

4.8.3.4. Формування тренерського складу збірних команд країни, 

організація роботи та контроль за їх діяльністю; 

4.8.3.5. Організація відбору спортсменів у збірні команди країни у 

відповідності з чинним законодавством України, Статутом Федерації та 

нормами міжнародного права. 

4.8.4.    Фінансово-господарська діяльність: 

4.8.4.1. Підготовка, затвердження та контроль за виконанням бюджету 

Федерації; 

4.8.4.2. Розробка програм зі збільшення доходів та оптимізації витрат 

Федерації; 

4.8.5.    Міжнародна діяльність: 
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4.8.5.1. Інтеграція у світовий та європейський спортивний рух; 

4.8.5.2. Співробітництво з Міжнародною федерацією єдиноборств  (IBF) 

та  іншими міжнародними установами, що сприяють розвитку та 

популяризації рукопашного бою в Світі, з національними федераціями інших 

країн; 

4.8.5.3. Супровід, в тому числі юридичний, участі громадян України та 

членів Федерації в міжнародних заходах. 

4.9. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань 

Федерація, в установленому законодавством порядку, має право: 

4.9.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати 

свою мету (цілі); 

4.9.2. 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; 

4.9.3. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну 

інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації; 

4.9.4. Брати участь в 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; 

4.9.5. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства; 

4.9.6. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність 

безпосередньо, якщо це передбачено Статутом або через створені, в порядку, 

передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо 

така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її 

досягненню; 

4.9.7. Засновувати, з метою досягнення своєї статутної мети (цілей), 

засоби масової інформації; 

4.9.8. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики 

відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності"; 

4.9.9. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 
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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. 

4.9.10. Здійснювати інші права, не заборонені законом. 

4.10. Федерація, або створена нею юридична особа (товариство, 

підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до 

закону. 

 

5. Членство у Федерації. Порядок набуття і припинення членства      

(участі) у Федерації. Права та обов'язки членів Федерації 

 

         5.1. Членство в Федерації здійснюється на принципах добровільності, 

самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, 

відсутності майнового інтересу, прозорості, відкритості, публічності. 

5.1.1.   Члени Федерації. 

5.1.2. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи  без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 

які досягли 18 років. 

5.1.3.Члени Федерації беруть участь у роботі Федерації після подання 

заяви в письмовій формі про набуття членства у Федерації, сплати 

членського внеску та на підставі прийнятого рішення Ради Федерації.  

5.1.4. Членство в Федерації може бути почесним. 

5.1.5. Члени Федерації мають розділяти цілі та статутні завдання 

Федерації, сприяти її діяльності, брати зобов'язання щодо дотримання вимог 

Статуту і регламентних документів Федерації, сплачувати членські внески та 

інші передбачені законами України та цим Статутом платежі. 

5.2.Порядок набуття членства в Федерації. 

5.2.1. Для отримання статусу члена Федерації необхідно подати 

письмову заяву до Ради Федерації. 

5.2.2. Заява у довільній формі складається державною мовою та 

підписується особисто заявником, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім'я, 

по батькові заявника (назви організації), дати народження, місця реєстрації та 

фактичного місця проживання (реєстрації організації), того відокремленого 

підрозділу Федерації, через який заявник планує реалізовувати своє право 

обирати та бути обраним, а також контактного номеру телефону, поштової 

адреси, адреси електронної пошти заявника (організації), дати подання. В 
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тексті заяви вказується намір заявника стати членом Федерації та 

ствердження заявника щодо ознайомлення зі Статутом, цілями і завданнями 

Федерації, зобов'язання виконувати вимоги Статуту та брати участь у 

статутній діяльності Федерації. 

5.2.3.  Заява розглядається Радою Федерації.  

5.2.4. У разі відповідності заяви Статуту Федерації, Рада приймає 

рішення про прийом заявника в члени Федерації, про що робить запис у 

журналі реєстрації членів Федерації і присвоює заявнику особистий 

реєстраційний номер. 

5.2.5. Протягом 10 (десяти) календарних днів після прийому в члени 

Федерації, заявнику повідомляється про відповідне рішення. Таке 

повідомлення може бути як персональним, так і публічним – зробленим у 

якості повідомлення на сайті Федерації. 

5.2.6. Відмова в прийомі в члени Федерації не позбавляє права заявника 

звернутись з відповідною заявою повторно. 

5.2.7. Кожний член Федерації одночасно є і членом відповідного 

відокремленого підрозділу Федерації, через який він реалізовує свої права 

обирати та бути обраним у делегати Конференції, члени Ради, члени 

Ревізійної комісії.  

5.2.8. Члени Федерації не мають права на частку майна Федерації та не 

відповідають за її зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) Федерації не 

підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для 

вигоди будь-якого окремого члена Федерації, її посадових осіб (крім оплати 

їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 

 5.3. Порядок припинення членства у Федерації. 

5.3.1. Кожен член Федерації має право в будь-який час подати заяву про 

припинення членства у Федерації, на підставі якої Рада приймає рішення на 

протязі 30 (тридцяти) днів про припинення членства у Федерації  і заявник 

вважається таким, що вибув зі складу членів Федерації. 

5.3.2. Члена Федерації також може бути виключено за відповідним 

рішенням Ради, яке приймається простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Ради Федерації. 

5.3.3. Підставами для прийняття рішення щодо виключення з членів 

Федерації можуть бути недотримання вимог Статуту Федерації та інші грубі 

порушення встановлених норм та правил. 

5.3.4. Факт недотримання вимог Статуту членом Федерації має бути 

встановлено Дисциплінарною комісією Федерації. 
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5.4. Порядок призупинення членства у Федерації. 

5.4.1. Рада Федерації має право призупинити членство у Федерації. 

5.4.2. Підставами для призупинення членства у Федерації можуть бути: 

5.4.2.1. несплата членських та інших внесків; 

5.4.2.2. вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Федерації; 

5.4.2.3. вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або 

немайнову шкоду Федерації; 

5.4.2.4. порушення вимог Статуту; 

5.4.2.5. виявлення невідповідності вимогам щодо членства у Федерації; 

5.4.2.6. поширення відомостей, що не відповідають дійсності, або з 

метою завдання шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації 

Федерації; 

5.4.2.7. не взяття участі в діяльності Федерації протягом 12 (дванадцяти) 

попередніх місяців; недотримання членом Федерації стандартів етичної та 

професійної поведінки, а також невиконання вимог Статуту та інших 

нормативно-правових документів Федерації. 

5.5.5. Рішення щодо призупинення членства у Федерації приймається 

простою більшістю голосів членів Ради Федерації.  

5.6.   Членство в Федерації припиняється у разі смерті особи 

автоматично. 

5.7. Припинення членства у Федерації є наслідком припинення 

перебування особи на посаді.  

5.8.   У разі припинення членства у Федерації майно та кошти, передані 

таким членом у власність Федерації, поверненню не підлягають. 

5.9. Почесне членство у Федерації. 

5.9.1. Рада Федерації може присвоїти звання Почесного члена Федерації 

будь-якій особі, яка має визначні заслуги та зробила вагомий внесок в 

розвиток рукопашного бою та діяльність Федерації. 

5.9.2. Почесний член Федерації може брати участь у роботі опікунської 

Ради Федерації з правом дорадчого голосу. 

5.9.3. Почесне членство у Федерації є безстроковим, та може бути 

припинено лише за рішенням Ради Федерації або за власним бажанням. 

5.9.4. Рішення щодо набуття Почесного членства у Федерації 

приймається рішенням Ради шляхом голосування та вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосували не менше 2/3 голосів від загальної кількості 

членів Ради Федерації. 

5.9.5. Почесний член Федерації не має обов’язків щодо сплати членських 
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внесків. 

5.9.6. Набуття Почесного членства не передбачає подання такою особою 

будь-яких заяв або письмових звернень. 

5.9.7. Рада Федерації має право обирати Почесних членів Федерації, 

Почесних тренерів, Почесних Президентів. 

5.9.8. Почесне членство та звання можуть набути: 

Почесний Президент – особа, яка будь-коли займала посаду Президента 

Федерації; 

Почесний тренер – особа, яка працювала тренером та зробила вагомий 

внесок у розвиток рукопашного бою в Україні; 

Почесний член Федерації – будь який член Федерації, або особа, що не 

має членства у Федерації, яка зробила вагомий внесок у розвиток 

рукопашного бою в Україні; 

5.10. Рада Федерації приймає рішення про прийняття в члени Федерації 

та вносить відповідний запис у Реєстр членів Федерації не пізніше ніж через 

2 (два) місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує 

зобов’язання виконувати положення Статуту, а також дає згоду на обробку 

своїх персональних даних, відповідно до чинного законодавства України і 

статутних завдань. 

Рада Федерації має право відмовити у прийнятті особи в члени 

Федерації. 

5.11. Члени Федерації мають право: 

5.11.1. брати участь у статутній діяльності та заходах Федерації; 

5.11.2. одержувати методичну, консультативну та іншу допомогу, яку 

надає Федерація, отримувати методичні посібники та інші матеріали, що 

видаються Федерацією; 

5.11.3. користуватися культурними, соціально-побутовими та 

матеріальними благами, брати участь у всіх заходах, що їх організовує та 

проводить Федерація; 

5.11.4. брати участь у Конференції, обирати і бути обраними до керівних 

органів Федерації; 

5.11.5. вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів; 

5.11.6. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності 

Федерації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних 

даних; 

5.11.7. за згодою Ради Федерації використовувати емблему Федерації; 

5.11.8. мати інші права, передбачені законодавством України та 
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рішеннями керівних органів Федерації; 

5.11.9. добровільно припиняти членство в Федерації. 

5.12. Члени Федерація зобов'язані: 

5.12.1. виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані 

з виконанням статутних завдань Федерації; 

5.12.2. сприяти виконанню статутних завдань Федерації; 

5.12.3. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Федерації; 

5.12.4. дотримуватися норм моралі і професійної етики; 

5.12.5. брати активну участь у роботі відокремленого підрозділу та 

органу Федерації, до якого він обраний; 

5.12.6. виконувати вимоги керівних органів Федерації, відокремленого 

підрозділу та органу Федерації, у якому член Федерації перебуває на обліку; 

5.12.7. інформувати органи Федерації про відомі їм факти, які можуть 

негативно вплинути на діяльність Федерації, а також про факти порушення 

цього Статуту; 

5.12.8. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством 

України, цим Статутом та іншими документами керівних органів Федерації; 

5.12.9. повідомляти про набуття членства в іншій громадській 

організації; 

5.12.10. брати активну участь у роботі відокремленого підрозділу, до 

якого він обраний; 

5.12.11. сприяти реалізації рішень керівних органів Федерації, дбати про 

зміцнення авторитету Федерації, не допускати дій, що негативно впливають 

на ділову репутацію Федерації; 

5.12.12. своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі та 

порядку, встановлених керівними органами Федерації; 

5.13. Члени Федерації, які на момент проведення змагань та турнірів, 

організованих Федерацією (є учасниками, тренерами чи суддями), не 

сплатили членські внески і мають намір брати участь в цих змаганнях, 

сплачують членський внесок у двократному розмірі. 

5.14. Членські внески за рішенням члена Федерації мають бути внесені 

на розрахунковий рахунок Федерації щорічно до початку відповідного 

календарного періоду. 

5.15. Судді, що проводять арбітраж на змаганнях під егідою Федерації, 

мають бути членами Федерації та сплатити всі членські внески на день 

проведення змагань, на яких вони здійснюють арбітраж. 

5.16. Тренери, що тренують спортсменів, які беруть участь у змаганнях 
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під егідою Федерації, повинні бути членами Федерації та сплатити всі 

членські внески на день проведення змагань. 

5.17.  Рада має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського 

заохочення для членів Федерації інших осіб, які сприяли виконанню 

статутних завдань Федерації. 

5.18. Діти та молодь, що за віком не можуть набути членства у 

Федерації, допускаються до змагань за умови, якщо хоча б один з їх батьків 

або опікунів є членом Федерації. 

 

6.  Керівні органи Федерації, їх повноваження 

 

6.1. Конференція: 

6.1.1. Вищим органом управління Федерації є Конференція, яка 

скликається Радою і складається із делегатів. Делегати Конференції 

обираються відокремленими підрозділами на строк проведення Конференції 

та за квотою встановленою Радою Федерації. 

6.1.2. Конференція скликається Радою Федерації за необхідності, але не 

рідше одного разу на чотири роки. 

6.1.3. Рішення про проведення Конференції приймається Радою 

Федерації не пізніше ніж за 40 (сорок) календарних днів до дати проведення. 

6.1.4. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до проведення 

Конференції відокремленим підрозділам надається інформаційне 

повідомлення, яке обов’язково містить інформацію про: дату та місце 

проведення Конференції, порядок та строки реєстрації делегатів для участі у 

Конференції, порядок денний та інші дані, які стосуються проведення 

Конференції. Також у повідомленні має бути зазначено про  обов’язок обрати 

делегата від кожного відповідного відокремленого підрозділу Федерації та 

організувати його участь у Конференції. 

6.1.5. Делегати Конференції обираються у кожному відокремленому 

підрозділі Федерації рейтинговим голосуванням членів відокремленого 

підрозділу Федерації. 

6.1.6. Делегатом Конференції, обраним у відокремленому підрозділі 

Федерації більшістю голосів від загального складу, може бути будь-який 

член Федерації, який сплатив членські внески на момент проведення такого 

голосування. 

6.1.7. Керівники відокремлених підрозділів Федерації та делегати 

Конференції від відокремлених підрозділів Федерації мають право надати 
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свої пропозиції щодо питань, які включені або не включені до порядку 

денного Конференції, не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до 

дати проведення Конференції. 

6.1.8. Позачергову Конференцію може бути скликано на вимогу Ради 

Федерації, або 3/4 від загальної кількості членів Федерації, або на вимогу 

Ревізійної комісії. 

6.1.9. Порядок скликання позачергової Конференції є тотожним до 

порядку скликання чергової Конференції. 

6.1.10. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть 

участь не менше 2/3 делегатів членів Федерації, від загальної кількості 

обраних делегатів Конференції. 

6.1.11. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких 

питань діяльності Федерації. 

6.1.12. До виключної компетенції Конференції належить: 

6.1.12.1. визначення основних напрямів діяльності Федерації; 

6.1.12.2. затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до Статуту 

Федерації; 

6.1.12.3. затвердження порядку денного проведення Конференції; 

6.1.12.4. обрання Президента Федерації, Першого віце-президента  

Федерації, віце-президента (віце-президентів) Федерації, Ради Федерації, 

Ревізійної комісії строком на 4 (чотири) роки за погодженням з Радою 

Федерації; 

6.1.12.5. заслуховування, прийняття відповідних рішень та/або 

затвердження звітів про діяльність керівних органів та посадових осіб 

Федерації; 

6.1.12.6. прийняття рішень про відкликання із займаних посад керівників 

Федерації та членів Ради; 

6.1.12.7. розгляд заяв від членів Ради чи делегатів Конференції з 

приводу: 

 а) обмеження прав членів Федерації; 

 б) застосування дисциплінарних та фінансових стягнень, скасування і 

зміна таких рішень; 

 в) дії або бездіяльності керівних органів Федерації; 

6.1.12.8. реалізація права власності на майно Федерації, в порядку, 

передбаченому Статутом та чинним законодавством; 

6.1.12.9. прийняття рішення про припинення діяльності Федерації за 

погодженням з Радою Федерації. 
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6.1.13. Рішення Конференції про реорганізацію чи ліквідацію Федерації, 

внесення змін та доповнень до Статуту  Федерації приймаються 3/4 голосів 

обраних делегатів присутніх на Конференції. 

6.1.14. Рішення Конференції з інших питань приймаються простою 

більшістю голосів обраних делегатів присутніх на Конференції. 

6.1.15. Рішення, прийняті Конференцією, набирають чинності з дня їх 

прийняття, якщо інше не встановлюється Конференцією. 

6.1.16. Положення про Конференцію Федерації розробляється та 

затверджується Радою Федерації. 

6.2. Рада Федерації: 

6.2.1. Вищим органом управління (керівним органом) Федерації в період 

між Конференціями є Рада Федерації.  

6.2.2. Рада є виборним керівним органом Федерації, який створено для 

виконання статутних завдань Федерації на період між Конференціями і, який 

очолює Голова Ради, обраний більшістю голосів членів Ради. 

6.2.3. Засідання Ради Федерації скликається головою Ради та 

проводяться за  необхідності, але не рідше, ніж чотири рази на рік. Засідання 

вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше, ніж 1/2 членів 

Ради Федерації.  

6.2.4. Рішення Ради Федерації приймаються простою більшістю голосів, 

присутніх на засіданні членів Ради Федерації. За умови рівності голосів голос 

Голови Ради Федерації є вирішальним. 

6.2.5. Членом Ради Федерації може бути обрано будь-якого члена 

Федерації, який сплатив членські внески на момент його обрання до Ради. 

6.2.6.  Голова Ради зобов'язаний скликати позачергове засідання Ради на 

вимогу простої більшості від загальної кількості членів Ради або членів 

Ревізійної комісії. 

6.2.7. Члени Ради, Президент, Перший віце-президент, віце-президент(и) 

обираються шляхом голосування простою більшістю голосів-членів 

Федерації, що представлені через присутніх делегатів Конференції.  

6.2.8.     До компетенції Ради Федерації належить: 

6.2.8.1.  обрання Голови та Відповідального секретаря Ради; 

6.2.8.2. забезпечення виконання завдань і функцій, визначених Статутом 

Федерації; 

6.2.8.3. забезпечення виконання завдань і функцій рішень Конференції; 

6.2.8.4.  визначення напрямків поточної роботи Федерації; 

6.2.8.5. скликання Конференції, та порядок її проведення, 
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представництва делегатів та порядок їх скликання; 

6.2.8.6. затвердження положення прийому членів Федерації; 

6.2.8.7. встановлення розмірів вступних, членських та інших внесків, 

порядок їх сплати; 

6.2.8.8. прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів 

Федерації; 

6.2.8.9. розгляд питань про використання матеріальних та фінансових 

ресурсів Федерації, затвердження річних фінансових звітів, контролю 

кошторисів надходжень і витрат; 

6.2.8.10. прийняття рішення про створення підприємств, організацій, 

затверджує їх статути; 

6.2.8.11. розгляд заяв від членів Федерації щодо порушення або 

обмеження їх прав; 

6.2.8.12. контроль за виконанням договорів і контрактів; 

6.2.8.13. затвердження положення про символіку, її опис, зразки 

печатки, штампів, бланків Федерації та інші внутрішні документи Федерації, 

які мають нормативний характер; 

6.2.8.14. затвердження положень та інших регламентних документів, 

заходів, які проводяться Федерацією; 

6.2.8.15. прийняття рішення про призупинення членства у Федерації та 

поновлення призупиненого членства у Федерації; 

6.2.8.16. затвердження календарних планів спортивних заходів 

Федерації, забезпечення їх підготовки і проведення; здійснення контролю за 

їх дотриманням; 

        6.2.8.17. забезпечення здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо 

всіх членів Федерації; 

6.2.8.18. затвердження структури Федерації; 

6.2.8.19. за поданням Директора створення робочих органів Федерації 

(комітетів, рада, комісія тощо), затвердження керівників, робочих положень 

про них; 

6.2.8.20. вирішення питань морального та матеріального заохочення, 

соціального захисту членів Федерації; 

6.2.8.21. прийняття рішення про виключення з членів Федерації; 

6.2.8.22. розгляд та вирішення будь-яких інших питань Федерації, які не 

є компетенцією Конференції; 

6.2.8.23. розробка та затвердження інших нормативних документів 

Федерації; 
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6.2.8.24. затвердження звання «Почесний член Федерації». 

6.2.8.25. Звання «Почесний член Федерації» може бути присвоєно будь-

який особі, яка має визначні заслуги в сфері розвитку рукопашного бою. 

«Почесний член Федерації» за його бажанням може брати участь у роботі 

Конференції та засіданнях Опікунської Ради Федерації з правом дорадчого 

голосу. 

6.2.9.   Рада за поданням Голови Ради Федерації затверджує виконавчий 

орган Федерації – Директора Федерації, який здійснює керівництво 

поточною діяльністю Федерації. 

6.2.10. Якщо члени Ради, без поважних причин протягом 12 

(дванадцяти) місяців не беруть участі в діяльності Федерації, вони 

автоматично вибувають зі складу Ради. 

6.2.11. Якщо член Ради подає письмову заяву про припинення 

повноважень або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин - у 

зв'язку з чим кількість членів Ради стає меншою, ніж визначено статутом, 

Рада більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до 

чергової Конференції. Рішення Ради, прийняті у кооптованому складі, мають 

ту ж юридичну силу, що й рішення Ради, обраної Конференцією. 

         6.3. Президент Федерації: 

6.3.1.  Конференція делегатів обирає Президента Федерації строком на 4 

(чотири) роки з правом продовження строку повноважень. 

6.3.2. Повноваження Президента дійсні з дати його обрання на 

Конференції і до початку наступної Конференції, на якій вирішуватиметься 

питання про обрання Президента, або до дострокового звільнення 

Президента. 

6.3.3. Президент обирається з числа членів Федерації, прямим відкритим 

голосуванням членів Федерації через делегатів Конференції.  

6.3.4. Кандидатом у Президенти Федерації може бути громадянин 

України, який є членом Федерації, за умови сплати членських внесків. 

6.3.5. Порядок затвердження кандидатур на посаду Президента 

визначається у Положенні про Конференцію. 

6.3.6. Кандидатуру Президента Федерації можуть висунути члени Ради, 

керівники відокремлених підрозділів, делегати Конференції або будь-яка 

група повних членів Федерації за кількістю не менша ніж 30% від загальної 

кількості повних членів Федерації. 

6.3.7. Письмова заява про висунення Кандидата в Президенти Федерації 

має бути подана Відповідальному секретарю Ради Федерації не пізніше ніж 

за 30 (календарних) днів до оголошеної дати проведення Конференції, на якій 
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вирішуватиметься питання про обрання Президента. 

6.3.8. Одна й та сама особа може обиратися Президентом необмежену 

кількість разів, в тому числі і підряд. 

6.3.9. До компетенції Президента відноситься: 

6.3.9.1. керівництво роботою Федерації; 

6.3.9.2. право діяти від імені Федерації без довіреності, інших 

спеціальних повноважень; 

6.3.9.3. забезпечення виконання рішень Конференції, Ради Федерації; 

6.3.9.4. забезпечення дотримання Статуту Федерації у поточній 

діяльності; 

6.3.9.5. представництво інтересів Федерації у всіх державних, 

громадських та інших органах, підприємствах, установах і організаціях, в 

тому числі у сфері міжнародних відносин, а також в суді, господарському 

суді та третейському суді та установах, а також у всіх інших установах та 

міжнародних організаціях без довіреності; 

6.3.9.6. підписання офіційної документації; 

6.3.9.7. представництво інтересів Федерації у відносинах з вітчизняними 

та зарубіжними юридичними і фізичними особами, підтримання прямих 

міжнародних контактів і зв'язків, укладення відповідних угод, а також участь 

у здійснені заходів, які не суперечать чинному законодавству України, 

міжнародним зобов’язанням України та положенням цього Статуту; 

6.3.9.8. вирішення інших питань та проведення діяльності, які необхідні 

для виконання статутних завдань та здійснення  поточної діяльності 

Федерації; 

6.3.9.9. Президент Федерації входить до складу Ради Федерації; 

6.3.10. Президент Федерації може бути звільнений від займаної посади 

достроково за власним бажанням. 

6.3.11. Президента Федерації може бути звільнено за рішенням 

Конференції Федерації. Рішення про звільнення Президента Федерації від 

займаної посади вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало 

не менше членів Федерації від їх загальної кількості через делегатів 

Федерації, присутніх на Конференції або 3/4 загальної кількості голосів 

членів Ради Федерації . 

6.3.12. Президент Федерації повинен подати заяву про звільнення за 

власним бажанням, або на підставі відповідного рішення суду, або у зв’язку з 

неможливістю виконання обов'язків Президента Федерації за станом 

здоров'я. У такому разі його прохання задовольняється автоматично 
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наступною позачерговою чи черговою Конференцією. 

6.3.13. У разі припинення або неможливості виконання Президентом 

своїх обов'язків, виконання його функцій покладається на Першого віце-

президента. Перший віце-президент виконує обов’язки Президента не більше 

ніж до кінця періоду каденції Президента, але не довше, ніж до наступної 

Конференції. 

6.4. Перший віце-президент Федерації: 

6.4.1. Конференція делегатів за погодженням з Радою Федерації обирає 

Першого віце-президента Федерації строком на 4 (чотири) роки з правом 

продовження строку повноважень.  

6.4.2. Повноваження Першого віце-президента  дійсні з дати його 

обрання на Конференції і до початку наступної Конференції, на якій 

вирішуватиметься питання про обрання Першого віце-президента, або до 

дострокового звільнення Першого віце-президента від повноважень 

6.4.3. Перший віце-президент обирається з числа членів Федерації, 

прямим відкритим голосуванням членів Федерації через делегатів 

Конференції Федерації. 

6.4.4. Обраним вважається кандидат у Перші віце-президенти, який 

набрав більшу кількість голосів членів Федерації від присутніх делегатів на 

Конференції та кандидатуру якого погоджено Радою Федерації. 

6.4.5. До компетенції Першого віце-президента відноситься: 

6.4.5.1. контроль за цивільно-правовими угодами, фінансовими 

операціями, веденням фінансової документації; 

6.4.5.2. організація роботи Федерації відповідно до рішень Конференції, 

доручень Президента Федерації; 

6.4.5.3. виконання доручень Президента Федерації і звітування про їх 

виконання; 

6.4.5.4. підписання офіційної документацію; 

6.4.5.5. на час відсутності або неможливості Президента Федерації 

виконувати свої повноваження, Перший Віце-президент Федерації реалізує 

повноваження Президента. 

6.4.6. Перший віце-президент входить до складу Ради Федерації з 

правом дорадчого голосу; 

 

6.5. Віце-президент Федерації: 

 6.5.1. Віце-президентом Федерації може бути будь-яка особа з числа 

членів Федерації. 
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інших заходів Федерації;

майстерні  ступені,  учбових  та  суддівських  семінарів,  змагань,  зборів та 
  6.6.5.5.  контроль  за  підготовкою  та  проведенням  атестацій  на  учбові  та 

матеріалів на відеоносіях, методичної літератури;

  6.6.5.4.  участь  у  розробці  цільових  програм,  навчально-методичних 
довіреностей;

  6.6.5.3. надання повноважень третім особам, в тому числі шляхом видачі 
відокремлених підрозділів;

  6.6.5.2.  подання  на  затвердження  Ради  Федерації  кандидатур  керівників 
органів та осіб документів;

інструкцій,  довіреностей  та  інших обов’язкових  для  підпорядкованих  йому 
  6.6.5.1.  видання  в  межах  своєї  компетенції  наказів,  розпоряджень, 

6.6.5. До компетенції Директора відносяться:

рік.

річний  фінансовий  баланс,  проект  плану  діяльності  Федерації  на  наступний 
фінансового  року  виносить  на  розгляд та  затвердження  Ради  Федерації 

  6.6.4.  Директор  упродовж  3   (трьох)  місяців  після  закінчення  чергового 
з правом подовження строку повноважень, більшістю голосів членів Ради.

Директор Федерації обирається Радою Федерації строком на  4 (чотири) роки 
тих,  що  належать  до  виключної  компетенції  Конференції  та  Ради  Федерації. 

  6.6.3.  Директор  вирішує  всі  питання  діяльності  Федерації,  за  винятком 
здійснює оперативне керівництво діяльністю Федерації;

законодавством  України,  діє  на  умовах,  передбачених  цим  Статутом

6.6.2.  Директор  у  межах  своєї  компетенції,  згідно  з  чинним

поточною діяльністю Федерації.

  6.6.1.  Директор  є  Виконавчим  органом,  що  здійснює  керівництво 
6.6. Директор Федерації:

6.5.6. Віце-президент входить до постійного складу Ради.

Федерації.

наданих  йому  повноважень,  за  дорученням  та  від  імені  Президента  і 
  6.5.5. За напрямками своєї роботи Віце-президент діє у відповідності до 

Першому віце-президенту, Раді та Конференції Федерації.

  6.5.4. Віце-президент  підпорядковуються  та  підзвітний  Президентові, 
Федерації, що представлені через присутніх делегатів Конференції.

обираються шляхом голосування простою більшістю голосів-членів 

Члени Ради, Президент, Перший віце-президент, віце-президент(и)

  6.5.3.  Кількість  та  функціональні  обов’язки  Віце–президента 
роки з правом продовження строку повноважень.

  6.5.2.  Віце-президент  обирається  Конференцією  строком  на  4  (чотири)
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6.6.5.6. координація поточної діяльності членів Федерації; 

6.6.5.7. здійснення роботи із засобами масової інформації (телебачення, 

преса, радіо) з метою пропаганди та популяризації рукопашного бою; 

6.6.5.8. організація виготовлення офіційної нагородної та пам'ятної 

атрибутики сувенірної, рекламної та іншої продукції; 

6.6.5.9. співпраця з державними та недержавними установами щодо 

розвитку рукопашного бою; 

6.6.5.10. забезпечення виконання рішень, що прийняті Конференцією, 

Радою Федерації; 

6.6.5.11. визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Ради 

Федерації; організація та здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

Федерації; 

6.6.5.12. планування діяльності Федерації, її структурних підрозділів 

(комітетів, комісій, робочих груп тощо), організація та контроль за їх 

роботою; 

6.6.5.13. організація та проведення кадрової роботи, визначення 

виробничої структури Федерації, складу та статусу підрозділів та служб, 

чисельності та структури апарату управління Федерації, розгляд звітів про 

роботу відокремлених підрозділів Федерації, затвердження інструкції та 

внутрішніх положень, що регламентують їх роботу, ведення обліку кадрів; 

6.6.5.14. організація матеріально-технічного забезпечення господарської 

та іншої діяльності Федерації; 

6.6.5.15. організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності 

Федерації; 

6.6.5.16. здійснення контролю за станом приміщень, будівель, 

обладнання; 

6.6.5.17. організація діловодства та ведення архівів; 

6.6.5.18. діяльність від імені Федерації без довіреності, представництво в 

усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами; 

6.6.5.19. прийняття рішення, видання наказів та розпорядження з питань 

діяльності Федерації (в межах своєї компетенції); 

6.6.5.20. прийняття рішення про відрядження робітників Федерації, у 

тому числі за кордон; 

6.6.5.21. забезпечення дотримання норм законодавства про працю, 

правил внутрішнього трудового розпорядку, укладення від імені Федерації 

контрактів та трудових договорів, угод з робітниками, застосування засобів 

заохочення, накладення стягнень; 
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6.6.5.22. здійснення інших дій, необхідних для досягнення Статутних 

завдань діяльності Федерації. 

6.6.5.23.  від імені Федерації укладення колективного договору з 

трудовим колективом Федерації.  

6.6.5.24. Директор наділений правом першого підпису (в межах своєї 

компетенції) від імені Федерації офіційних та фінансових документів, 

договорів, контрактів, угод, домовленостей, довіреностей та інших 

документів; 

6.6.6. Директор входить до постійного складу Ради Федерації. 

6.6.7. За відсутності Директора його повноваження передаються іншій 

особі, визначеній Директором. 

6.6.8. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової 

та статутної діяльності Федерації, Директор може створювати тимчасові або 

постійно діючі комітети та комісії з компетентних робітників Федерації 

та/або із залученням відповідних експертів. 

 6.6.9. Директор Федерації вправі приймати рішення з усіх питань, які не є 

виключною компетенцією Конференції чи Ради. 

6.7. Ревізійна комісія: 

6.7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації 

здійснюється Ревізійною комісією. 

6.7.2. Ревізійна комісія обирається Конференцією Федерації у складі 3 

(трьох) осіб з числа членів Федерації. 

6.7.3. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Ради Федерації. 

6.7.4. Ревізійна комісія підзвітна Конференції та подає на затвердження 

результати проведених нею перевірок; складає висновки за щорічними 

звітами та балансами. 

6.7.5. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням 

Конференції, Президента, Ради за власною ініціативою, або на вимогу не 

менше 2/3 членів Федерації. 

6.7.6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації 

та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших 

документів, а також особистих пояснень. 

6.7.7. За результатами роботи Ревізійної комісії та Ради Федерації може 

скликати позачергове засідання Конференції, якщо виникла загроза 

принциповим інтересам Федерації, або її членам чи були виявлені 

зловживання з боку посадових осіб Федерації. 

6.8.  Комітети і комісії Федерації. 
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6.8.1. Для здійснення поточної роботи за напрямками Рада Федерації 

може створювати різні  комітети і комісії. 

6.8.2. Функціональне завдання та порядок роботи таких органів 

визначається Радою. 

6.8.3.  Керівники комітетів і комісій затверджуються Радою Федерації за 

поданням Директора і діють на підставі окремих положень, які 

затверджуються Радою Федерації. 

6.8.4. Керівники  комітетів і комісій підпорядковуються та підзвітні Раді 

та Директору Федерації. 

 

7.   Порядок звітування органів управління Федерації перед її 

членами 

7.1. Президент, Рада та Ревізійна комісія звітують перед членами 

Федерації про свою діяльність шляхом надання на розгляд Конференції 

відповідних звітів. 

7.2. Конференція Федерації заслуховує, приймає відповідне рішення або 

затверджує звіти про діяльність Президента, Ради та Ревізійної комісії. 

 

8. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого 

майна Федерації 

 

8.1. Федерація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке 

відповідно до закону передане членами або державою, набуте як членські 

внески, пожертвуване громадянами, в тому числі  іноземними, 

підприємствами, установами та організаціями, включаючи організації 

іноземних держав, набуте в результаті підприємницької діяльності Федерації, 

підприємницької діяльності створених нею 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. 

8.2. 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 діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обороту і не 

обмежене у використанні. 

8.3. Федерація самостійно і незалежно здійснює права володіння, 
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користування та розпорядження належним їй майном через Конференцію, 

Раду або інші органи Федерації у межах їхніх повноважень. 

8.4. Конференція затверджує певний перелік майна, яке належить 

Федерації, за відокремленими підрозділами Федерації і делегує Директору 

Федерації право на розпорядження ними за погодженням з Радою Федерації. 

8.5. Федерація має право створювати юридичні особи у встановленому 

законом порядку, необхідні для виконання статутних цілей, у тому числі 

засоби масової інформації. 

8.6. Федерація має право на майно та кошти, набуті в результаті 

господарської та іншої комерційної діяльності створених нею установ та 

організацій, заснованих підприємств. 

8.7. Федерація може бути членом міжнародних громадських неурядових 

організацій, підтримувати прямі міжнародні контракти і зв'язки, укладати 

відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, які не 

суперечать міжнародним зобов'язанням України. 

8.8. Федерація та створені нею юридичні особи зобов'язані вести 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватися в 

органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у 

порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. 

8.9. Отриманні доходи (прибутки) Федерації або їх частини не 

розподіляються серед засновників (учасників), членів такої організації, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

8.10. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами. 

 

 

9. Відокремлені підрозділи Федерації 

 

9.1. Федерація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються і 

затверджуються рішенням Ради і не мають статусу юридичної особи. 

9.2. Відокремлені підрозділи Федерації можуть діяти на підставі 

положення, яке затверджується рішенням Ради Федерації. 

9.3. Відокремлені підрозділі представляють інтереси Федерації та 

забезпечують реалізацію завдань визначених статутом Федерації. 

9.4. Відокремлені підрозділи об'єднують членів Федерації, які 

проживають на території відповідних адміністративно-територіальних 
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одиниць, або тих членів Федерації, які самостійно вирішують реалізовувати 

свої права та обов’язки через відповідний відокремлений підрозділ. 

9.5. Відокремлені підрозділи Федерації діють у відповідності до Статуту 

та відповідних положень Федерації. 

9.6. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та 

Статуту Федерації за рішенням Ради федерації на відокремлені підрозділи 

Федерації можуть покладатися окремі функції щодо господарського 

управління майном (коштами), а саме: 

9.6.1. управління коштами, майном, матеріальними та нематеріальними 

активами, що передані Федерацією йому в управління (для використання в 

інтересах статутної діяльності) в установленому законодавством порядку, 

набуті в ході статутної діяльності Федерації (відокремленого підрозділу) або 

отримані Федерацією (відокремленим підрозділом) як благодійна допомога; 

адміністрування членських внесків членів відокремленого підрозділу 

Федерації; 

9.6.2. пошук і залучення (в межах адміністративно-територіальних 

одиниць) благодійної допомоги (благодійних внесків), в тому числі 

меценатства та спонсорства. 

9.7. Для виконання поставлених завдань керівник відокремленого 

підрозділу Федерації має право: 

9.7.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси 

своїх членів в територіальних підрозділах органів державної влади, органах 

місцевого самоврядування; 

9.7.2. одержувати від територіальних підрозділів органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 

реалізації мети та завдань Федерації; 

9.7.3. вносити пропозиції до територіальних підрозділів органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування; 

9.7.4. розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та мету 

Федерації. 

9.8. Вищим органом управління відокремленого підрозділу є Загальні 

збори  членів відокремленого підрозділу, виконавчим органом є Керівник 

відокремленого підрозділу одноособово, який призначається Радою 

Федерації, які у своїй діяльності керуються Статутом, Положенням про 

відокремлені підрозділи та чинним законодавством України. 

9.9. Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність шляхом 

ліквідації або реорганізації, порядок здійснення яких передбачений 
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Положенням про відокремлений підрозділ. 

9.10. Кошти та інше майно відокремленого підрозділу в разі його 

ліквідації не можуть перерозподілятися між його членами, а передаються 

(повертаються) Федерації, а у випадку реорганізації всі права та обов’язки 

відокремленого підрозділу переходять правонаступнику. 

 

10.  Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності органів 

управління Федерації та розгляду скарг 

 

10.1.  Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Федерації 

здійснюється відповідно до Конституції України, діючими законами України,  

Статутом Федерації.  

10.2. Кожен член Федерації має право оскаржити рішення, дії та 

бездіяльність керівних органів Федерації. 

  10.3. Скарга подається до   Ради Федерації, яка зобов’язана розглянути 

скаргу і прийняти рішення на найближчому засіданні, але не пізніше ніж 

через 30 (тридцять) днів,  із обов’язковим викликом Члена Федерації, який 

скаржиться.   

 10.4. Член Федерації може оскаржити рішення, яке було прийняте Радою 

та звернутися заявою до Конференції,  яка зобов’язана розглянути скаргу на 

черговому або позачерговому засіданні, але не пізніше ніж через 40 (сорок) 

днів із обов’язковим викликом Члена Федерації, який скаржиться  

       10.5. Вимоги до скарги:  

       10.5.1. у  скарзі має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце  

проживання члена Федерації, викладена суть питання, зауваження, 

пропозиції, прохання чи вимоги.  

       10.5.2. у випадку якщо скарга не відповідає вимогам Рада або 

Конференція  може відхилити  скаргу, про що повідомити Члена Федерації, 

що подав цю скаргу. 

        10.6. У разі не задоволення вимог заяви Члена Федерації на Конференції, 

він може оскаржити зазначене рішення до суду в порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

 

11.  Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Федерації 

 

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Федерації вносяться за рішенням 

Конференції, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 повних членів 

Федерації від їх загальної кількості від присутніх на засіданні, що голосують 

через уповноважених делегатів Конференції. 
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11.2. Зміни, що сталися в статутних документах Федерації, 

повідомляються у встановленому законом порядку. 

 

12. Співпраця з іншими організаціями 

 

12.1. Федерація взаємодіє з державними органами, громадськими 

організаціями, їх спілками, юридичними особами, зарубіжними і 

міжнародними неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства 

і відповідних договорів.  

 

13. Порядок прийняття рішення щодо припинення діяльності Федерації 

 

13.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється:  

13.1.1. за рішенням Конференції, прийнятим не менше ніж 3/4 голосів  

членів Федерації від їх загальної кількості від присутніх на засіданні, що 

голосують через уповноважених делегатів, шляхом саморозпуску або 

реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого 

самого статусу;  

13.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації. 

13.2. Припинення діяльності Федерації має наслідком її припинення у 

порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання».  

13.3. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про 

припинення своєї діяльності (саморозпуск).  

13.4. Рішення про саморозпуск Федерації приймається у порядку, 

встановленому Статутом. Конференція створює ліквідаційну комісію або 

доручає Раді здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення 

припинення Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо 

використання коштів та майна Федерації після її ліквідації відповідно до 

Статуту.  

13.5. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення 

активи Федерації передаються одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються відповідно до закону до 

державного або місцевого бюджету, в разі припинення юридичної особи. 

13.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск 

розпочинається припинення Федерації як юридичної особи та набуває 
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повноважень ліквідаційна комісія.  

13.7. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом її приєднання до 

іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація 

здійснюється на підставі рішення Федерації про припинення діяльності з 

приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до 

якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.  

13.8. Про прийняті рішення щодо реорганізації Федерації шляхом 

приєднання повідомляється уповноважений орган з питань державної 

реєстрації. 
 

 


