Розділ 5 Статуту громадської організації «Всеукраїнська
федерація рукопашного бою» регулює питання членства у
Федерації
5 основних запитань про членство у ВФРБ:
Хто має право стати членом Федерації?
Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли
18 років. 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.
Які права мають члени Федерації?
 брати участь у статутній діяльності та заходах Федерації;
 одержувати методичну, консультативну та іншу допомогу, яку надає
Федерація, отримувати методичні посібники та інші матеріали, що
видаються Федерацією;
 користуватися культурними, соціально-побутовими та матеріальними
благами, брати участь у всіх заходах, що їх організовує та проводить
Федерація;
 брати участь у Конференції, обирати і бути обраними до керівних
органів Федерації;
 вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
 отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Федерації, за
умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 за згодою Ради Федерації використовувати емблему Федерації;
 добровільно припиняти членство в Федерації.
Які обов’язки у членів Федерації?
o виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з
виконанням статутних завдань Федерації;
o сприяти виконанню статутних завдань Федерації;
o пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Федерації;
o дотримуватися норм моралі і професійної етики;
o брати активну участь у роботі відокремленого підрозділу та органу
Федерації, до якого він обраний;

o виконувати вимоги керівних органів Федерації, відокремленого підрозділу
та органу Федерації, у якому член Федерації перебуває на обліку;
o інформувати органи Федерації про відомі їм факти, які можуть негативно
вплинути на діяльність Федерації, а також про факти порушення Статуту;
o повідомляти про набуття членства в іншій громадській організації;
o брати активну участь у роботі відокремленого підрозділу, до якого він
обраний;
o сприяти реалізації рішень керівних органів Федерації, дбати про зміцнення
авторитету Федерації, не допускати дій, що негативно впливають на ділову
репутацію Федерації;
o своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку,
встановлених керівними органами Федерації.
Які особливості членства?
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.
Як стати членом Федерації?
Для отримання статусу члена Федерації необхідно подати письмову заяву до
Ради Федерації. Якщо заява відповідає 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. Протягом 10 днів заявнику повідомляється про
відповідне рішення. Таке повідомлення може бути як персональним, так і
публічним – у вигляді повідомлення на сайті.
Заяву також можна відправити поштою.
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Шановний Юрію Анатолійовичу!
Я Іванов Іван Іванович (або назва організації), прошу (просимо)
прийняти мене (або нашу організацію) членом Всеукраїнської федерації
рукопашного бою. Добре ознайомлений (наша організація добре
ознайомлена) зі Статутом ВФРБ, цілями і завданнями Федерації,
зобов'язуюсь (зобов'язуємось) виконувати вимоги Статуту та брати участь у
статутній діяльності Федерації.
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(Іванов І.І.)

*Заява складається державною мовою та підписується особисто заявником

