І Загальні положення
1.1. Громадська організація «Федерація Пауерліфтингу Чернівецької області» (надалі Організація) - це добровільна громадська організація, створена для здійснення та захисту прав і
свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та
інших інтересів.
1.2. Організація створена та здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту у відповідності
до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання» та чинного законодавства
України.
1.3. Організація створена і діє керуючись принципами добровільності, самоврядності, вільного
вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів,
прозорості, відкритості та публічності.
1.4. Організація у відповідності до законодавства України набуває статусу юридичної особи з
моменту її реєстрації. Відповідно до цього може виступати позивачем, відповідачем, третьою
особою, бути стороною, заявником у судових та інших державних органах влади та органах
місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства України.
1.5. Організація може мати відокремлене майно, самостійний баланс та рахунки в банківських
установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, також власну
символіку. Символіка Організації підлягає реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства
України.
1.6. Найменування Організації:
1.6.1. Повне найменування Організації:
українською мовою - Громадська організація «Федерація Пауерліфтингу Чернівецької області».
1.6.2. Скорочене найменування Організації: українською мовою - ГО «ФПЧО».
1.7. Діяльність Організації розповсюджується на територію України.
1.8. Місцезнаходження Організації: м. Чернівці.
II. Мета(цілі) та напрями діяльності Організації
2.1. Основною метою діяльності Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів,
сприяння розвитку пауерліфтингу, боді-бідлдінгу, армрестлінгу, богатирського багатоборства та
інших силових видів спорту, пропаганда здорового способу життя.
2.2. Основні напрями діяльності Організації:
•
Пропаганда та популяризація таких видів спорту, як боді-бідлдінг, армрестлінг, богатирське
багатоборство та інші силові види спорту;
•
Організація підготовки тренувань спортсменів-членів Організації, проведення спортивних
змагань та турнірів серед членів Організації;
•
Комплектування команд зі складу спортсменів-членів Організації для участі у змаганнях та
інших заходах, як в Україні, так і за кордоном;
•
Розвиток і зміцнення своєї матеріально-технічної та фінансової бази, поширення інформації
про діяльність Організації;
•
Збір, узагальнення, вивчення та поширення передового досвіду у сфері пауерліфтингу;
•
Розробка та затвердження календарного плану спортивних змагань Організації, забезпечення
їх підготовки й проведення;
•
Затвердження положення про змагання серед членів Організації, здійснення контролю за їх
дотриманням;
•
Здійснення підбору спортсменів, тренерів та інших фахівців - членів Організації для участі у
змаганнях та навчально-тренувальних зборах;
•
Представлення спортсменів, тренерів та інших фахівців - членів Організації для
нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;
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Забезпечення соціального захисту членів Організації, надання допомоги ветеранам спорту;
Залучення на добровільних засадах фінансових ресурсів, об'єктів інтелектуальної власності,
майна громадян та юридичних осіб для реалізації статутних завдань.
• 2.3. Для досягнення мети та реалізації основних напрямів діяльності,
визначених цим Статутом, Організація має право:
• Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропанувати свою мету (цілі);
• Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами
(клопотаннями), скаргами;
• Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
• Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативноправових актів, що видаються органами державного управління, органами місцевого
самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і
суспільного життя;
• Проводити мирні зібрання;
• Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до
законодавства;
• Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені
в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така
діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.
• Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
• Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
• Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів, що утворюються органами державного управління, органами
місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та
підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
• Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та
громадських органах;
• Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати
допомогу у їх створенні;
• Співпрацювати з школами, культурними, навчальними та спортивними організаціями тощо;
• Безпосередньо або через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути
виконавцем державного замовлення відповідно до закону;
• Здійснювати заходи по залученню фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних,
інформаційних ресурсів, необхідних для організації своєї діяльності;
• 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.
•
•

III. Порядок набуття і припинення членства в Організації. Права та обов'язки
членів Організації

Умови і порядок прийому в члени Організації та вибуття з неї.
3.1. Членство в Організації є добровільним.
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3-2. Членом Організації може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла віку 14 років,
висловила своє бажання бути членом Організації та в установленому цим Статутом порядку
прийнята до складу членів Організації.
3.3. Прийом нових членів здійснюється за умови ознайомлення та прийняття кандидатами
вимог Статуту Організації.
3.4. Член Організації може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням.
3.5. Член Організації може бути виключений з неї у разі недотримання вимог
Статуту.
3.6. Питання щодо прийняття та виключення членів Організації вирішує Президія. Члени
Організації сплачують вступні та членські внески. Порядок сплати, розміри вступних та членських
внесків встановлюються Президією Організації.
3.7. Члени Організації мають право:
• Отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації, матеріальну,
методичну, консультативну допомогу;
• Брати участь у всіх видах діяльності Організації та усіх заходах, що проводить Організація;
• Вільно висловлюватися щодо діяльності Організації, вносити та відстоювати свої пропозиції
щодо напрямків діяльності, розвитку та управління Організацією;
• Обирати і бути обраним до органів управління Організації;
• Користуватися символікою Організації;
• Вільного виходу з Організації.
3.8. Члени Організації зобов'язані:
• Дотримуватися у своїй діяльності вимог цього Статуту, виконувати рішення прийняті
керівними та контролюючими органами Організації, в межах їх компетенції;
• Брати активну участь у діяльності Організації, передбаченій цим Статутом, сприяти
розвитку пауерліфтінгу в Чернівецькій області;
• Дотримуватися принципів спортивної етики, справедливості та чесної боротьби;
• Сплачують вступні та членські внески. Порядок сплати, розміри вступних та членських
внесків встановлюються Президією Федерації.
3.9. Членство в Організації припиняється внаслідок:
• Виходу з Організації за власним бажанням на підставі рішення Президії, шляхом подання
заяви;
• Виключення за порушення вимог Статуту, невиконання рішень керівних органів
Організації, несплати членських внесків, невиконання обов'язків стосовно участі у
діяльності Організації, заподіяння моральної та матеріальної шкоди Організації чи її
членам, вчинення дії, що дискредитують Організацію;
• Виключення або добровільний вихід з числа членів Організації у зв'язку з припиненням
своєї практичної діяльності протягом року.

IV. Порядок формування керівних органів Організації.
Обсяг та термін їх повноважень.
Порядок звітування керівних органів Організації перед її членами
4.1.

Вищим керівним органом Організації є Конференція, яка

скликається Президією Організації або її Президентом, але не рідше одного разу в п'ять років.
Позачергові конференції скликаються Президентом Організації або на вимогу 1/3 членів
Організації. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні 1\2 присутніх делегатів.
Норму представництва та порядок обрання делегатів визначає Президія Організації. Рішення
конференції вважається прийнятим, якщо за них проголосувала більшість присутніх на конференції
делегатів.
4.2. До виключної компетенції Конференції належить:
• Затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього;
4

•

Обрання строком на 5 років Президента Організації, секретаря та членів
Президії, Ревізійної комісії;
•
Визначає основні напрямки діяльності Організації;
•
Заслуховує звіти Президента, Ревізійної комісії Організації, Президії, членів
Організації;
•
Вирішує питання про реорганізацію чи ліквідацію Організації;
•
Вирішує питання щодо майна та коштів Організації;
•
Призначає уповноважену особу для здійснення реєстраційних дій;
•
Розглядає питання про використання матеріальних та фінансових ресурсів
Організації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис надходжень і витрат,
контролює його виконання;
•
Розглядає і вирішує будь-які інші питання діяльності Організації.
4.3. Постійно діючим керівним органом Організації в період між конференціями
є Президія Організації.
4.4. До складу Президії Організації входять за посадою Президент Організації,
віце-президент, секретар, члени Президії.
4.5. Засідання Президії Організації проводяться в міру необхідності, але не рідше
одного разу на 6 місяців, позачергове засідання президії скликається за вимогою
Президента Організації або Ревізійної комісії.
4.6. Засідання Президії Організації вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більше половини членів Президії.
4.7. Рішення Президії Організації приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів Президії. За умови рівності голосів, голос Президента
Організації є вирішальним.
4.8. Президія Організації:
• Обирає зі свого складу віце-президента (віце-президентів);
• Розробляє і затверджує календарний план спортивних змагань Організації,
забезпечує їх підготовку і проведення;
• Затверджує положення про змагання серед членів Організації, здійснює контроль
за їх дотриманням, погоджує проведення змагань та інших заходів;
• Встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати;
• Забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Статутом Організації,
рішень Конференцій;
• Визначає напрямки поточної роботи Організації;
• Здійснює оперативне господарське управління майном та коштами Організації в
межах затвердженого Конференцією кошторису;
• Контролює виконання договорів і контрактів;
• Затверджує положення та інші документи Організації;
• Затверджує структуру, штатний розклад Організації;
• Створює робочі органи Організації(комісії, тощо), затверджує положення про них
та призначає голів робочих органів;
• Вирішує питання морального та матеріального заохочення, соціального захисту
членів Організації;
• Приймає рішення про участь Організації у заснуванні юридичних осіб
(підприємств, товариств), благодійних фондів, затверджує їх Статути;
• Вирішує інші питання діяльності Організації, які не віднесені до виключної
компетенції Конференції Організації;
• Затверджує зразки нагородної та пам'ятної атрибутики, печаток, штампів та
символіки Організації.
4.9. Президент Організації:
• Діє від імені Організації без довіреності;
• Забезпечує виконання рішень Конференцій, Президії Організації;
• Організовує підготовку засідань Президії Організації та Конференцій, скликає
засідання Президії та головує на них;
• Забезпечує дотримання Положення Організації у її практичній діяльності;
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Здійснює фінансові операції, організовує ведення фінансової документації;
Має право підпису офіційної документації Організації у тому числі і фінансової;
Представляє інтереси Організації у державних органах, в установах, організаціях,
підприємствах;
• Визначає і проводить розподіл обов'язків між членами Президії;
• Приймає і звільняє штатних працівників Організації;
• Несе відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне
використання матеріальних і фінансових ресурсів;
• Організовує міжнародну діяльність Організації, в установленому порядку, укладає
договори та угоди з іноземними спортивними громадськими організаціями;
• Вирішує інші питання поточної діяльності Організації.
4.10. Віце-президент Організації здійснює організацію роботи Організації за
напрямками її діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень Президента.
4.11. На час відсутності Президента Організації Віце-президент за його
дорученням реалізує повноваження Президента.
4.12. Контроль за дотриманням Статуту Організації, фінансово-господарською
діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією, яка підзвітна Конференції і
складається з Голови та членів Ревізійної комісії.
4.13. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Конференції, вимогою
1/3 членів Організації та власною ініціативою.
4.14. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації та її
членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення.
4.15. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції або
засідання Президії Організації, якщо виникла загроза інтересам Організації чи її членам
або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.
4.16. Ревізійна комісія обирається Конференцією. Голос Голови Ревізійної комісії
є вирішальним.
4.17. Організація може мати відокремлені підрозділи, які створюються за
територіальним принципом. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються цим
Статутом. Рішення про створення відокремлених підрозділів затверджується рішенням
Президії Організації і тільки після цього відокремлені підрозділи легалізуються у
встановленому законом порядку.
4.18. Організація може мати штатний апарат, на який розповсюджується
законодавство про працю.
•
•
•

V. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого
майна, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої
комерційної діяльності Організації

5.1. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти,
користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону
передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті
підприємницької діяльності Організації, 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.
5.2. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів
Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. В разі отримання
Організацією фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України,
місцевих бюджетів, вона зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове
використання цих коштів відповідно до закону.
5.3. У власності Організації можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий
фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти,
акції, облігації, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального
забезпечення статутної діяльності Організації, не вилучене з цивільного обігу і не
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обмежене у використанні.
5.4. Втручання органів державного управління, органів місцевого самоврядування, їх
посадових та службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у
діяльність органів державного управління, органів місцевого самоврядування, їх посадових та
службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
5.5. Майно Організації формується за рахунок:
• Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань;
• Пасивних доходів;
• Членські, вступні та інші внески;
• Коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної
діяльності;
• Дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги,
крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим
організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження
рівня таких цін;
• Інші джерела, не заборонені законом.
5.6. Право власності Організації реалізовує Конференція в порядку, передбаченому
законом та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Конференції
можуть бути покладені на створені нею відповідно до цього Статуту на керівні органи, юридичні
особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Організації або передані громадським
спілкам, утвореним за участю Організації.
5.7. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог
кредиторів передаються за рішенням Конференції на статутні або благодійні цілі іншому (кільком
іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно
до закону до державного або місцевого бюджету.
5.8. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.

VI. Порядок внесення змін до Статуту Організації

6.1. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому
знаходиться реєстраційна справа Організації про зміни до Статуту Організації, зміни у
складі керівних органів Організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти
Організацію, зміну місцезнаходження Організації (надалі - зміни до відомостей про
Організацію).
6.2. Зміни до відомостей про Організацію приймаються рішенням Конференції.
6.3. Рішення про зміни до відомостей про Організацію вважаються прийнятими,
якщо за них проголосувало проста більшість голосів 1\2 від загальної кількості присутніх
членів на Конференції.
VII. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів
Організації та розгляд скарг

7.1. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації можуть бути

оскаржені членами Організації до чергової Конференції, а в разі виявлення суттєвої загрози
Організації, її фінансовому стану або репутації за вимогою 1/3 членів Організації може
бути скликана позачергова Конференція для термінового вирішення виявлених проблем.
7.2. Скарги на дії або бездіяльність керівних органів подаються членами
Організації безпосередньо під час проведення чергової Конференції та розглядаються до
початку розгляду питань віднесених до порядку денного Конференції.
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7.3 Позачерговою Конференцією, скликаною членами Організації у порядку,
визначеному у цьому Статуті розглядаються виключно питання, стосовно яких зібралася
Конференція.

VIII. Порядок припинення діяльності Організації
8.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї
діяльності.
8.2 Діяльність Організації може бути припинена в результаті передання всього
майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (приєднання) або
в результаті ліквідації.
8.3. Припинення діяльності Організації здійснюється:
• За рішенням Конференції Організації, у разі саморозпуску або реорганізації шляхом
приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу, якщо за це
проголосувала 1\2 присутніх на Конференції;
• За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації чи ліквідації за
рішенням Конференції, якщо за це проголосувала 1\2 присутніх на Конференції.
8.4. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручають керівному органу
Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення
Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів
та майна Організації після її ліквідації.
Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до
уповноваженого органу з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про
саморозпуск та внесення даних про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських
об'єднань.
З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення
Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог
кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому
(кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
8.5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого
громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі
рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до
іншого громадського об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого
приєднується Організація, про згоду на таке приєднання.
Про прийняте рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання
Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації для внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення
Організації про приєднання та внесення даних про зазначене рішення Організації до
Реєстру громадських об'єднань.
З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення,
рішення щодо реорганізації Організації не може бути скасовано Організацією.
У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику.
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