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Стаття 1 - Загальні положення.
1.1 «Вітрильна Федерація міста Дніпропетровська» є місцевою громадською
організацією громадян України, які об’єднались з метою забезпечення реалізації своїх прав
та повноважень у сфері вітрильного спорту України і які прагнуть своїми діями сприяти
розвитку та піднесенню вітрильництва у місті Дніпропетровську.
1.2 «Вітрильна Федерація міста Дніпропетровськ» (далі по тексту - ВФмД) поширює
свою діяльність на територію міста Дніпропетровська.
1.3 ВФмД діє на засадах індивідуального та колективного членства.
1.4 Повне найменування

українською мовою – «Вітрильна Федерація міста

Дніпропетровська». Скорочене найменування: українською мовою: «ВФмД».
1.5 Юридична адреса ВФмД - Україна, м. Дніпропетровськ, 49094 вул. Яружна 83а.
Стаття 2 - Статус та права ВФМД.
2.1

Правовою

основою

діяльності

ВФмД

є

Конституція

України,

чинне

законодавство України, цей Статут, регламентуючі документи та рішення загального
характеру, що приймаються її органами в межах їх статутних повноважень.
2.2 Для досягнення цілей та виконання своїх завдань ВФмД користується правами:
• представляти та захищати свої інтереси, а також інтереси своїх членів;
• вносити пропозиції до органів державної влади та управління з питань розвитку
вітрильництва і вітрильного спорту;
• поширювати інформацію, яка пов’язана з вітрильництвом і вітрильним спортом,
пропагувати свої ідеї та цілі;
• засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства України;
• користуватись іншими правами, передбаченими законодавством для об’єднань такого
роду і вчиняти інші дії, які не заборонені законом.
Стаття 3 - Мета та завдання ВФмД.
3.1 Метою діяльності ВФмД є сприяння розвиткові вітрильництва і вітрильного
спорту в місті Дніпропетровську, зростання його рівня і масовості, гідного представництва
міста в Українському вітрильному співтоваристві шляхом консолідації та координації зусиль
громадян України, зацікавлених у піднесенні вітчизняного вітрильного спорту.
3.2 Для досягнення вищезазначеної мети ВФмД ставить перед собою наступні
завдання:
• сприяння

злагодженій

взаємодії

і
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співробітництва

між

членами

ВФмД,

запровадження

єдиної,

концептуально

виваженої,

політики

розвитку,

пропаганди,

популяризації вітрильництва;
• надання правової і соціальної допомоги членам ВФмД (представникам колективних
членів) - спортсменам, тренерам та іншим фахівцям вітрильного спорту, виявляти турботу про
ветеранів;
• підтримання зв’язку та співробітництва з Вітрильною Федерацією України;
• підготовка спортсменів-членів ВФмД місцевого рівня і забезпечення їх успішних
виступів у збірних командах міста в чемпіонатах області та України.
3.3 Федерація для виконання своїх завдань у встановленому порядку:
• набуває статус місцевої Федерації;
• організовує конференції, семінари з питань статутної діяльності для спортсменів,
тренерів, суддів, які с членами ВФмД;
• здійснює виготовлення офіційної нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної і
рекламної продукції ВФмД;
• створює належні нормативно-правові умови для ефективної діяльності Федерації по
виконанню їх статутних завдань ВФмД;
• забезпечує організацію змагань та проведення чемпіонатів, першостей та кубкових
змагання серед членів ВФмД;
• забезпечує демократичні засади організації і взаємодії членів ВФмД, які, зокрема,
повинні виключати дискримінацію щодо членів ВФмД (представників колективних членів) з
будь-яких підстав;
• виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки.
Стаття 4 - Члени ВФмД, їх права та обв’язки.
4.1 Членство в ВФмД є добровільним і може бути індивідуальним та колективним.
Індивідуальним членом ВФмД може бути громадянин України, який поділяє мету та
завдання

ВФмД і

бажає своєю діяльністю сприяти

розвиткові

вітрильницва

у

місті Дніпропетровську.
4.2 Окрема особа набуває членства ВФмД, вступаючи до неї.
4.3 Заява про вступ подається до президії ВФмД.
4.4 Колективним членом ВФмД може бути колектив підприємства, установи, організації,
який поділяє основну мету І завдання ВФмД І бере участь у її діяльності. Колективний член
подає заяву своїх зборів про вступ до ВФмД. Колективні члени реалізують свої права і
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обов’язки через своїх представників.
4.5 Члени ВФмД мають права:
• обирати та бути обраним до керівних та статутних органів ВФмД;
• отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ВФмД;
• вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ВФмД та її органів;
• брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що
проводяться ВФмД на засадах і в порядку, що їх визначено регламентуючими документами
ВФмД;
• користуватися підтримкою ВФмД в своїй діяльності;
• виходу із членів ВФмД.
4.6 Член ВФмД зобов'язаний:
• своєю участю активно сприяти розвиткові вітрильництва і вітрильного спорту в місті
Дніпропетровську, реалізації політики ВФмД в сфері вітрильництва і вітрильного спорту та її
статутних завдань;
• виконувати в своїй діяльності в сфері вітрильництва і вітрильного спорту вимоги
статуту, регламентуючих документів ВФмД;
• виконувати рішення керівних органів ВФмД.
• співпрацювати з ВФмД по всім питанням, які стосуються організації змагань та
вітрильного спорту взагалі;
• запобігати проявам негативної практики суддівства змагань, сприяти їх об’єктивності
неупередженості і високому професійному рівню.
Стаття 5 – Прийом до та виключення з членів ВФмД.

5.1 Членство в Федерації може бути припинено внаслідок:
• виходу з Федерації;
• виключення з членів Федерації за рішенням Ради, прийнятим в порядку і на
підставах, передбачених Статутом.
5.2 Прийом до членів ВФмД здійснюється Радою ВФмД на підставі заяви та додатків
до неї, вказаних нижче.
Заява фізичної особи про прийом до членів ВФмД повинна містити: прізвище, ім’я та побатькові, адресу, місце роботи, посилання на згоду дотримуватись статуту ВФмД,
регламентуючих документів ВФмД.
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Стаття 6 - Статутні органи ВФмД.
Статутними органами ВФмД є: Конференція; Рада; Президія; Ревізійна комісія.
Стаття 7 - Конференція.
7.1.

Конференція

є

вищим

керівним

органом

ВФмД.

Конференція проводиться не менше ніж один раз в два роки.
Рада може в будь-який час прийняти рішення про скликання позачергової Конференції.
Для цього достатньо рішення, за яке проголосували 2/3 членів Ради. Скликання та проведення
Конференції (в тому числі і позачергової) організовує Президія ВФУ за рішенням Ради, яке
подається у письмовому вигляді з формулюванням порядку денного.
7.2.

Конференція

вважається

правомочною,

якщо

в її роботі

приймають

участь делегати, які репрезентують не менше, ніж 60% членів ВФмД.
7.3.

До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності

ВФмД.
• До виключної компетенції Конференції належать такі питання:
• визначення основних напрямків діяльності ВФмД;
• обрання Президента, Віце-Президентів та Секретаря;
• затвердження Статуту ВФмД та внесення змін і доповнень до нього;
• обрання Ревізійної комісії;
• припинення діяльності чи реорганізація ВФмД.
7.4 За рішенням простої більшості делегатів Конференції голосування може бути як
таємним, так і відкритим.
7.5 Рішення з питань припинення діяльності ВФмД приймаються 3/4 голосів делегатів
Конференції, рішення з інших питань, приймаються простою більшістю голосів делегатів
Конференції.
Стаття 8 - Рада
8.1 Рада - керівний орган ВФмД в період між Конференціями, до якого входять
Президент, віце-Президенти, секретар.
8.2 Засідання Ради проводяться не менш, ніж один раз на рік. За письмовим зверненням
більш, ніж 2/3 членів Ради, Президент скликає позачергове засідання Ради. Засідання
Ради вважається правомочним в разі присутності на ньому не менш, ніж 2/3 членів Ради.
Рішення Ради приймається більшістю голосів (один член - один голос), а рішення про
позбавлення членства у ВФмД - 3/4 голосів присутніх на засіданні Ради членів.
8.3 До компетенції Ради належить вирішення наступних питань:
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• прийняття та виключення членів ВФмД, висування звинувачень та висловлення
недовіри посадовим особам ВФмД в межах, що їх передбачено Статутом;
• заповнення вакансій, в тому числі І в Раді.
• призначення Президії за поданням Президента;
• призначення Виборчої Комісії;
• призначення дострокових виборів Керівних Осіб ВФмД;
• затвердження перспективних планів розвитку вітрильного спорту в місті;
• прийняття рішень з усіх питань, за винятком тих, які є виключною
компетенцією Конференції;
•

затвердження ескізів штампів, символіки.

Стаття 9 - Президія ВФмД.
9.1 Президія складається з чотирьох осіб, які призначаються Радою ВФмД за поданням
Президента і здійснює керівництво Федерацією у період між засіданнями Ради ВФмД.
9.2 Президент є головою Президії.
9.3 Президія є виконавчим органом ВФмД, який діє на виконання статутних завдань,
рішень Конференції та Ради ВФмД і відповідно до них може приймати обов’язкові
рішення, в тому числі - регламентуючі документи.
9.4 Президія має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною
компетенцією Конференції та Ради. Зокрема, Президія вирішує такі питання:
• виконання рішень Конференції та Ради ВФмД;
• за рішенням Ради скликає позачергову Конференцію;
• затвердження штатного розкладу та керівників структурних підрозділів за
пропозицію Президента;
• у разі потреби, створення постійних і тимчасових комітетів, затвердження Положень
про них та призначення голів, заступників голів та членів цих органів;
• затвердження інших регламентуючих документів;
• вирішення питань щодо нагородження та заохочення;
• організація і спрямування роботи комітетів та підрозділів ВФмД;
• підготовка засідань керівних органів ВФмД;
• призначення на міські змагання Головних суддів та Голів протестових комітетів,
кандидатури яких запропоновано Комітетом по проведенню змагань;
• розглядає пропозиції комісій та комітетів ВФмД;
• вирішення інших питань поточної діяльності ВФмД.
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9.5 Президія проводить свої засідання не менш, ніж один раз на місяць. Президент
зобов'язаний скликати позачергове засідання Президії на вимогу 2/3 членів Президії
або на вимогу Ревізійної комісії.
9.6 Засідання Президії вважаються правомочними, якщо в них бере участь 2/3 її членів.
Рішення на засіданнях Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх
членів.
9.7

Президент має на засіданнях Президії право вирішального голосу.

Стаття 10 - Керівні особи ВФмД.
10.1

Керівні особи ВФмД: Президент, Перший віце-Президент, віце-Президент,

секретар.
Вибори

Керівних осіб

проходять за

процедурою,

яка

регулюється

окремим

Положенням про вибори. Положення про вибори затверджується Радою ВФмД.
Керівні особи ВФмД обираються строком на два роки.
10.2

Президент ВФмД.

Президент ВФмД є вищою посадовою особою ВФмД.
Президент:
•

очолює роботу ВФмД;

• без

довіреності

представляв

ВФмД

перед

державними

органами,

установами, всіма третіми особами;
• має право підпису фінансових та інших документів ВФмД;
• має право укладати від імені ВФмД угоди, контракти, видавати довіреності;
• видає в межах своєї

компетенції накази, розпорядження, інструкції та інші

обов'язкові для підпорядкованих йому органів документи;
• слідкує за дотриманням статуту ВФмД;
• головує на Конференціях, засіданнях Ради і очолює Президію;
• слідкує

за

виконанням

юрисдикції,

формулює

рішення

та

призначає

спеціальні комітети.
10.3

Віце-Президенти ВФмД.

До керівництва ВФмД входять два віце-Президенти:
віце-Президенти ( в тому числі - Перший віце-Президент), керують роботою ВФмД за
напрямками, у відповідності до рішень Ради ВФмД, доручень Президента, а за відсутності
Президента - реалізують його повноваження. Перший

віце-Президент,

а

за

його

відсутності, віце-Президент виконують обов'язки Президента ВФмД.
Перший

віце-Президент

та

віце-Президент
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підпорядковуються

Президенту,

підзвітні йому, Раді та Конференції ВФмД.
10.4

Секретар ВФмД.

Секретар ВФмД веде протоколи зборів та наглядає за додержанням процедури ведення
документами ВФмД згідно до цього Статуту, веде офіційну документацію ВФмД, здійснює
листування та облік членів ВФмД, плавзасобів і таке інше. Забезпечує інформаційний зв'язок
між ВФмД і його членами, іншими організаціями.
Стаття 11 - Постійні Комітети ВФмД.
Постійні Комітети ВФмД діють згідно Положень, які затверджуються Президією ВФмД.
Стаття 12 - Контрольно-ревізійна комісія.
Контрольно-ревізійна комісія складається з трьох осіб, яких обирає Конференція на
термін чотири роки. Контрольно-ревізійна комісія:


ревізує господарську та фінансову діяльність ВФмД не менш ніж один раз на рік та
робить висновки щодо річного звіту та балансу. Акт ревізії затверджується Радою
ВФмД;



вимагає від посадових осіб ВФмД та її членів надання всіх необхідних матеріалів, а
також особистих пояснень; вимагає скликання позачергової Конференції, якщо
виникла загроза інтересам ВФмД або її членів, або були виявлені зловживання з боку
Керівних осіб ВФмД чи її членів;
Стаття 13 - Позбавлення членства.
Член ВФмД може бути виключений з ВФмД Радою не менше ніж двома третинами

голосів за невиконання умов Статуту.
Стаття 14 - Офіційна, нагородна та пам'ятна атрибутика ВФмД.
ВФмД має символікою ВФмД, штамп з її назвою, фірмовий бланк, емблему, прапор,
вимпел, знаки, жетони, медалі, грамоти, призи та іншу атрибутику.
Стаття 15 - Офіційна мова.
Офіційною

мовою

ВФмД

є

українська,

нею

ведуться

протоколи,

офіційна

кореспонденція та спілкування.
Стаття 16 - Припинення діяльності ВФмД.
16.1 Припинення діяльності ВФмД здійснюється за рішенням 3/4 делегатів Конференції
або за рішенням суду.
16.2 Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється
8

Ліквідаційна комісія, що діє в порядку, який передбачено чинним законодавством.
16.3 Кошти та інше майно (активи) ВФмД, що ліквідуються, не може перерозподілятися
між їх членами, а використовується для виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а
у випадках, передбачених законодавчими актами,за рішенням суду спрямовується в доход
держави.
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