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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

1.1. Громадська організація «Федерація легкої атлетики м.Дніпро» (надалі 

Федерація) є добровільним, самостійним, неприбутковим та самоврядним 

об’єднанням громадян України, яке створене з метою сприяння розвитку 

легкоатлетичного спорту на території м.Дніпро.  

Федерація розповсюджує свою діяльність на території міста Дніпро  і діє 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські 

об`єднання», чинного законодавства України та цього Статуту. 

1.2 Згідно Закону України «Про фізичну культуру та спорт» (стаття 20 

«Спортивні федерації») Федерація  може бути наділена: 

1.2.1. повноваженнями щодо розвитку легкої атлетики в м.Дніпро; 

1.2.2.  правом представляти легку атлетику м.Дніпро  у Всеукраїнських 

 легкоатлетичних заходах та на організацію і проведення офіційних 

легкоатлетичних змагань на території м.Дніпро; 

1.3. Федерація з дня її реєстрації набуває прав юридичної особи, має 

самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штампи та фірмовий 

бланк з власним найменуванням і символікою. Символіка Федерації 

реєструється в установленому порядку. 

1.4. Федерація створена і діє на засадах добровільності, самоврядування, 

законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності 

1.5. Федерація визнає мету і принципи Олімпійського руху, взаємодіє з 

відповідними Європейськими та міжнародними федераціями, відділенням 

Національного Олімпійського комітету України та органом виконавчої влади з 

фізичної культури та спорту. 

1.6.  Офіційною мовою Федерації є українська мова. 
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1.7. Повне найменування українською мовою – Громадська організація 

«Федерація легкої атлетики м.Дніпро» 

1.8. Скорочене найменування українською мовою – ФЛАД 

1.9. Повне найменування англійською  мовою -  Dnipro Athletic Federation 

1.10 Скорочене найменування англійською  мовою - DAF 

1.11. Федерація для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, 

взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь-

якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти з 

спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями, тощо, бути 

позивачем і відповідачем у суді. 

1.12. Федерація може підтримувати в межах своєї компетенції прямі між 

територіальні та міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди. 

1.13. Федерація не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників. 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ 

2.1. Метою Федерації є сприяння розвитку легкоатлетичного спорту на 

території м.Дніпро та здійснення захисту інтересів своїх членів. 

2.2. Основними завданнями Федерації є: 

2.2.1. сприяння формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і 

морально-вольових якостей громадян засобами легкої атлетики; 

2.2.2. сприяння підвищенню спортивної та професійної майстерності атлетів, 

тренерів, суддів, інших фахівців; 

2.2.3. виконання програм і планів підготовки до виступу збірних команд і 

окремих спортсменів в міських, обласних, національних та міжнародних 

спортивних змаганнях; 
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2.2.4.  забезпечення  участі представників Федерації у роботі відповідних 

міських,  Обласних, національних, міжнародних  та інших організацій 

спортивного спрямування; 

2.3. Федерація в установленому порядку має право: 

2.3.1. розробляти календар територіальних змагань з легкої атлетики та 

положення про їх проведення, подавати та затверджувати його разом  з міським 

органом виконавчої влади з питань спорту , 

2.3.2. організовувати і проводити спортивні змагання, навчально-тренувальні 

збори,  спортивні та культурно-спортивні заходи для членів Федерації та 

запрошених команд, спортсменів і фахівців, брати  участь у матеріально-

технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів; 

2.3.3. взаємодіяти з Представниками атлетів; 

2.3.4. розробляти і вдосконалювати принципи і основні критерії формування 

збірних команд м.Дніпро з легкої атлетики; 

2.3.5. здійснювати заходи щодо профілактики попередження застосування і 

розповсюдження допінгу; 

2.3.6.  реєструвати рекорди та вищі досягнення спортсменів м.Дніпро; 

2.3.7. видавати методичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань 

розвитку легкої атлетики; 

2.3.8. розглядати та представляти матеріали щодо присвоєння членам Федерації 

(спортсменам, тренерам, суддям, іншим фахівцям) спортивних почесних звань 

та нагород; 

2.3.9. брати участь у здійсненні заходів з питань сертифікації, будівництва та 

експлуатації  на території міста Дніпро легкоатлетичних спортивних споруд, 

розширення виробництва та розповсюдження легкоатлетичного обладнання, 

приладів, технічних засобів; 
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2.3.10. аналізувати і підводити підсумки розвитку легкої атлетики, 

організовувати роботу з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших 

фахівців легкої атлетики; 

2.3.11. затверджувати зразки офіційної, пам`ятної, сувенірної, призової 

атрибутики Федерації; 

2.3.12. для виконання своїх статутних завдань може створювати робочі органи - 

комітети, комісії, тощо. 

2.3.13. може здійснювати комерційну діяльність шляхом створення 

госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств із статусом 

юридичної особи; 

2.3.14. може засновувати засоби масової інформації; 

2.3.15 вносити до державних органів пропозиції з питань розвитку легкої 

атлетики в м.Дніпро,  Дніпропетровській області та Україні. 

 

 

                          3. ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ 

 

3.1. Членство у Федерації є добровільним. 

3.2. Членами Федерації  можуть бути громадяни України,  які досягли 14 років 

на підставі особистої заяви  

3.3. Рішення про прийом до Федерації приймається  Радою Федерації на 

підставі поданої заяви; 

3.4. Припинення повноважень члена Федерації здійснюється Радою Федерації: 

3.4.1. у разі добровільного виходу із Федерації; 

3.4.2. у разі невиконання або порушення статутних та регламентних вимог 

Федерації,  

3.5. Члени  Федерації мають право: 
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3.5.1. обирати та бути обраними до статутних органів Федерації; 

3.5.2. виносити на розгляд Загальних Зборів Федерації пропозиції, клопотання, 

запити, пов’язані з її діяльністю; 

3.5.3. брати участь у заходах, що проводить Федерація; 

3.5.4. представляти Федерацію у складі збірної команди міста  на обласних та  

Всеукраїнських змаганнях; 

3.5.5. користуватися послугами Федерації; 

3.5.6. використовувати символіку Федерації; 

3.5.7. отримувати від статутних органів Федерації інформацію про її діяльність; 

3.5.8.   припинити своє членство у Федерації. 

3.5.9. мати однакові права на засіданнях Загальних зборів та Ради, делегувати 

до складу Ради одного представника, 

3.6. У змаганнях та інших спортивних заходах, що проводить Федерація мають 

право брати участь тільки її члени. Допуск запрошених команд, спортсменів і 

фахівців до цих спортивних заходів здійснюється за умови відповідного 

рішення Виконавчого комітету Федерації 

3.7. Члени Федерації зобов’язані : 

3.7.1. дотримуватися вимог Статуту  та  інших норм, затверджених Радою 

Федерації; 

3.7.2. виконувати рішення керівних органів Федерації; 

3.7.3. брати участь у заходах, що проводить Федерація; 

3.7.4. дотримуватися вимог  міжнародного  законодавства та законодавства  

України щодо допінгу в спорті; 

3.7.5. вирішувати спірні питання, які можуть виникнути між власними членами, 

між учасниками Федерації, між учасником Федерації та її керівним органом,  

3.7.6. зберігати конфіденційну інформацію Федерації; 
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3.7.7. не здійснювати дії, які порушують даний Статут, Правила та Регламенти , 

затверджені Радою Федерації,  Кодекс етики, а також дій, що наносять 

моральний чи матеріальний збиток Федерації , утриматись від дій, які 

суперечать цілям, які проголошені Федерацією; 

3.7.8. виконувати інші обов’язки, які передбачені в чинному законодавстві 

України та Положеннями Федерації. 

3.8. За порушення Статуту Федерації, нанесення моральних чи матеріальних 

збитків, до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні 

заходи: 

3.8.1. попередження; 

3.8.2. відсторонення від участі у змаганнях та інших спортивних заходах; 

3.8.3. дискваліфікація, у тому числі  умовна; 

3.8.4. припинення членства у Федерації. 

3.9. Члени Федерації реалізують свої права та обов’язки через Президента, 

Віце-президента , своїх повноважних представників. 

 

 4. СТАТУТНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ 

В Федерації  створюються наступні органи: 

 

- Загальні збори - найвищий орган управління Федерації 

 

- Рада -  керівний орган Федерації  в період між Загальними Зборами Федерації.  

- Виконавчий комітет – робочий  орган Федерації , який здійснює поточну 

роботу по забезпеченню  діяльності Федерації  постійно між Загальними 

зборами  та Радою . 

- Президент Федерації - вища посадова особа Федерації 

- заступники Президента Федерації  - посадові особи Федерації,  які 

виконують  функції керування  основними напрямками діяльності Федерації 
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- Виконавчий директор -  перший заступник Президента Федерації, який 

керує Виконавчим комітетом та здійснює поточне керівництво організаційно-

виконавчою та фінансово-господарською діяльністю Федерації 

- Секретар Федерації–здійснює ведення поточної документації Федерації 

- Комітети та комісії – робочі органи Федерації. 

 

 

 4.1 Загальні збори , надалі Збори – найвищий керівний орган Федерації. 

4.1.1. Загальні збори  скликаються один раз на два роки, дата і місце проведення 

якої визначається Радою на засіданні не пізніше ніж за  два тижні до 

проведення  Загальних зборів. 

4.1.2. Звітно-виборчі Загальні збори скликаються  раз в чотири роки, дата і 

місце проведення якої визначається Радою на засіданні не пізніше ніж за два 

тижні до їх проведення . 

4.1.3. Позачергові Загальні збори  можуть бути скликані за рішенням Ради, 

Президента Федерації, а також за письмовою вимогою понад однієї третини 

учасників Федерації або за письмовою вимогою одної другої частини всіх 

членів Ради за один тиждень  до проведення Зборів. У разі виникнення 

особливих обставин термін може бути зменшеним. 

4.1.4. На засіданні Загальних зборів приймають участь члени Федерації, 

учасники легкоатлетичного спорту м. Дніпро  

4.1.5. Дата, місце проведення, форма проведення та порядок денний формується 

Радою та надсилається представникам учасникам Федерації не пізніше ніж за 

два тижні до засідання Загальних зборів електронною поштою або у інший 

належний спосіб. 

4.1.6 Загальні збори можуть проводитись в наступних формах: 

- проведення Загальних зборів за безпосередньої присутності членів Федерації; 

- проведення Загальних зборів у режимі реального часу за допомогою засобів 

електронного зв’язку (зокрема, Інтернет-зв’язку з використанням 

аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій); 
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- проведення Загальних зборів шляхом письмового опитування; 

- проведення Загальних зборів шляхом обміну електронними листами. 

Рішення про форму проведення Загальних зборів приймається Радою та не 

пізніше ніж за два тижні до визначеної дати проведення повідомляє учасникам 

про обрану форму.  

Про обрану форму проведення Загальних зборів обов’язково зазначається у 

протоколі. Якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у 

протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми 

відбувались Загальні збори. 

Загальні збори вважаються правомочними, якщо в засіданні прийняли участь   

більш  ніж 50% учасників Федерації. 

Засідання  Загальних зборів відкриває  Президент Федерації, а у випадку 

його відсутності –Виконавчий директор. 

Протокол засідання Загальних зборів підписує Головуючий  Загальних 

зборів та  секретар. 

4.1.7. До виключної компетенції  Загальних зборів відноситься: 

4.1.7.1. визначення основних напрямків діяльності Федерації та затвердження 

програмних документів з питань розвитку легкої атлетики на території 

м.Дніпро; 

4.1.7.2. затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього або нової 

редакції Статуту з подальшою державною реєстрацією, в установленому 

законом порядку; 

4.1.7.3. обрання з членів Федерації  керівних органів Федерації, 

4.1.7.6. заслуховування та затвердження звітів Президента, Ради, робочих 

органів Федерації     

4.1.7.7. ухвалення рішення щодо реорганізації та ліквідації Федерації; 

4.1.7.8. ухвалення рішень про вступ Федерації до громадських об’єднань  та 

спілок спортивного спрямування; 
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4.1.7.9. виключне право на розгляд на засіданні будь-якого питання щодо 

діяльності Федерації та ухвалення по ньому рішення, яке буде обов’язковим 

для керівних органів Федерації, учасників Федерації. 

4.1.10. Ухвалення рішення по обранню керівних органів  відбуваються шляхом  

тайного голосування простою більшістю голосів. 

Ухвалення рішень по питанням, які відносяться до виключної компетенції 

Загальних зборів відбуваються шляхом відкритого  голосування простою 

більшістю голосів . 

Ухвалення рішень з питань, що не включені до порядку денного засідання 

Загальних зборів не допускається.  

 

4.2. Рада Федерації -постійно діючий вищий керівний орган в період між 

Загальними зборами Федерації, орган постійного керівництва діяльністю 

Федерації. 

4.2.1. Рада збирається на свої засідання щонайменше один раз на два місяці. 

Позачергові засідання Ради скликаються за ініціативою Президента, 

Виконавчого директора або на вимогу не менше однієї третини всіх членів 

Ради. 

4.2.2. До складу Ради входять  по одному представнику  делегованих учасників 

Федерації, Президент, Заступники Президента, які за поданням Президента 

затверджуються Загальними Зборами. 

 Секретар  та голови комісій мають  право бути присутнім на засіданні Ради, 

виступати та брати участь у обговоренні питань, але не мають право дорадчого 

голосу 

4.2.3. Рада вважається правомочною, якщо на засіданні присутні  більш 50%  

членів Ради. 

Засідання Ради відкриває  Президент Федерації, а у випадку його відсутності – 

Виконавчий директор.  

Протокол засідання Ради підписує Головуючий Ради та  секретар . 

4.2.4. До компетенції  Ради відноситься: 
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4.2.4.1. організація виконання визначених Загальними зборами напрямків 

роботи та рішень Федерації; 

4.2.4.2.управління оперативної діяльності Федерації; 

4.2.4.4. затвердження фінансового звіту за минулий рік та бюджету на 

наступний рік; 

4.2.4.5. створення постійно діючих та тимчасових комісій, затвердження 

Положення про їх діяльність, чисельного та персонального складу; 

4.2.4.6. затвердження складу комітетів та Положень про їх діяльність; 

4.2.4.7.затвердження складу головної суддівської колегії, складу учасників 

навчально-тренувальних зборів,збірних команд м. Дніпро 

4.2.4.8. ухвалення рішення щодо проведення чергового та позачергового 

засідання Загальних зборів Федерації, визначення місця проведення та дати 

засідання; 

4.2.4.9. затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів;  

4.2.4.10. ухвалення рішень про дисциплінарні заходи за порушення учасниками 

та членами Федерації відповідних правил та регламентів Федерації; 

4.2.4.11. розгляд питань та ухвалення рішень щодо відсторонення (у тому числі 

дискваліфікації) легкоатлетів, тренерів, суддів та інших спеціалістів учасників 

федерації легкої атлетики  

4.2.4.12. ухвалення рішень щодо створення госпрозрахункових установ, 

підприємств та організацій; 

4.2.4.13 висування кандидатів членів-Федерації до участі у інших організаціях 

спортивного спрямування; 

4.2.4.14 .Ухвалення  рішення по питанням порядку денного на засіданні Ради 

відбуваються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.  

У разі необхідності рішення Ради ухвалюються шляхом опитування 

членів Ради із застосуванням мобільних/інтернет/факсимільних пристроїв 

зв’язку. 
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  4.3. Президент Федерації - вища посадова особа Федерації, яка виступає 

гарантом дотримання Статуту Федерації, статутних та регламентних 

документів  Федерації,  законодавства України, рішень керівних органів 

Федерації: 

4.3.1. Президент Федерації  обирається відповідно до процедури зазначеної в 

розділу 4  пункту 1.10 даного Статуту зі складу  терміном на 4 роки. володіє 

вищими виконавчо-розпорядчими повноваженнями.  

4.3.2. До компетенції  Президента відноситься:  

4.3.2.1. організація діяльності Федерації у відповідності до чинного 

законодавства України, цього Статуту, регламентних документів, затверджених 

керівними органами Федерації, контроль за  здійсненням програм Федерації; 

4.3.2.2. ведення переговорів чи здійснення контролю за всіма переговорами по 

укладанню основних договорів від імені Федерації; підписання офіційної 

документації, видання доручень від імені Федерації на виконання будь-яких 

дій; відкриття рахунків в установах банків; 

4.3.2.3.керування роботою Загальних Зборів, Ради,  головування на їх 

засіданнях; у разі необхідності має право на скликання позачергових Загальних 

Зборів та Ради;  

4.3.2.4. призначення та звільнення особи на посаду  секретаря за погодженням 

Ради; 

4.3.2.5.надання звітів про свою діяльність на засіданнях Загальних Зборів та 

Ради . 

4.3.2.6. створення на власний розсуд будь-якої оперативної чи робочої групи, 

для розгляду будь-яких ситуацій, які потребують нагального вирішення;  

4.3.2.7. діяти від імені Федерації без доручення, представляти та захищати її 

інтереси у відносинах з усіма установами, організаціями і громадянами, в тому 

числі й закордонними. 

4.3.2.8. висувати  на затвердження Загальними Зборами  кандидатур 

заступників Президента  та прохань про їх звільнення, 
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4.3.2.9. У разі відсутності  Президента Федерації, в тому числі в зв'язку з 

неможливістю його подальшого перебування на посаді, його обов'язки виконує  

його перший  заступник -  виконавчий директор,  

 

4.4.Заступники президента. 

4.4.1. Для виконання функцій керування основними напрямками діяльності 

Федерації вводяться посади Заступників. 

Заступники обираються відповідно до процедури зазначеної в розділі 4 пункт 

1.10. цього Статуту зі складу заявлених кандидатів терміном на 4 роки. 

Кількість заступників Президента затверджується Загальними Зборами. 

4.4.2 Перший заступник Президента – Виконавчий директор (надалі 

Виконавчий директор): 

- керує Виконавчим комітетом, висувається Президентом    та затверджується 

Загальними Зборами, 

- здійснює поточне керівництво організаційно-виконавчою та фінансово-

господарською діяльністю Федерації;  

- Виконавчий директор має право за дорученням Президента представляти 

інтереси Федерації у відносинах з усіма державними органами України, 

правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами, для чого має право укладати договори, підписувати та подавати 

заяви, довідки, платіжні, фінансові- розпорядчі  та інші документи, виконувати 

інші дії, пов’язані з діяльністю Федерації 

  -діє без доручень від імені Федерації,  

  -укладає угоди ,видає доручення  на виконання будь яких дій в межах своїх 

повноважень, 

   -несе відповідальність за фінансову діяльність, використання матеріальних і 

фінансових ресурсів, відкриває в установах банків рахунки,   

    -видає розпорядження і накази, може надавати частину своїх повноважень 

членам Федерації і контролювати їх діяльність 

   -звітується перед Радою та Загальними Зборами  
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  -виконує функції Президента  в разі його відсутності 

4.5. Виконавчий комітет - є робочим органом Федерації, проводить всю 

поточну роботу по забезпеченню діяльності Федерації у відповідності до цього 

Статуту 

4.5.1. До складу Виконавчого комітету Федерації входять Виконавчий 

директор, секретар, голови комітетів та комісій, статистик. 

4.5.2. До компетенції Виконавчого комітету Федерації відноситься: 

4.5.3. виконання рішень Загальних зборів та Ради;  

4.5.4. розробка бюджету на наступний рік та підготовка звіту перед Радою за 

поточну діяльність; 

4.5.5. організація та проведення заходів за Календарним планом Федерації, а 

також  Українських та міжнародних заходів, що проводяться на території м. 

Дніпро; 

4.5.6. подання складу організаційних, технічних делегатів, суддів та керівників 

змагань  з подальшим їх винесенням для розгляду на засіданні Ради; 

4.5.7.  розробка та ухвалення Положень з подальшим їх винесенням для 

розгляду на засіданні Ради; 

4.5.8. розробка зразків печаток, штампів та символіки Федерації; 

4.5.9. здійснення всіх необхідних функцій, які прямо не передбачені даним 

Статутом, але сприяють реалізації мети діяльності Виконавчого комітету, за 

винятком питань, які відносять до виключної компетенції Конференції чи Ради. 

 

4.6. Секретар  

4.6.1. здійснює ведення поточної документації Федерації 

 Секретар призначається та звільняється Президентом Федерації затвердженням 

на засіданні Ради. 

4.6.2. До компетенції  секретаря відноситься: 

4.6.3. технічна підготовка виконання рішень Загальних Зборів, Ради та 

Виконавчого комітету Федерації 
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4.6.4. підготовка питань та оформлення матеріалів для засідань Загальних 

зборів, Ради та Виконавчого комітету Федерації; 

4.6.5. організація ведення та оформлення протоколів засідань Загальних Зборів, 

Ради та Виконавчого комітету Федерації, а також їх підписання; 

4.6.6. участь у засіданнях Ради (без дорадчого голосу) та Виконавчого комітету 

Федерації за посадою; 

4.6.7. підписання офіційної документації за дорученням Президента; 

4.6.8. організація інформаційного забезпечення діяльності Федерації; 

оприлюднення офіційної інформації на  веб-сайті Федерації; 

 

4.7. Комітети та комісії – робочі органи Федерації. 

4.7.1. Комітети та комісії Федерації створюються Радою для виконання та 

вирішення покладених на них завдань терміном на 4 роки 

Обов’язковим до створення є жіночий комітет, технічний комітет, статистик. 

4.7.1.1. Члени комітету, кількісний та персональний склад встановлюється та 

обирається Радою. 

4.7.1.2. Жіночий комітет 

Рішення про створення жіночого комітету приймається Радою. Кількісний та 

персональний склад жіночого комітету встановлюється та обирається  Радою. 

Очолює комітет Голова комітету, який обирається членами комітету із свого 

складу шляхом таємного голосування простою більшістю голосів. 

4.7.2. Комісії Федерації  створюються Радою для здійснення

 діяльності за основними напрямками діяльності 

Федерації. 

Обов’язковими до створення є комісія розвитку, комісія змагань, комісія 

атлетів, інформаційна комісія, комісія ветеранів, комісія навчальних закладів, 

арбітражна комісія. 

4.7.2.1. Члени комісій, їх кількісний та персональний склад встановлюється та 

призначається Виконавчим комітетом. 
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4.7.2.2. Комісія атлетів 

Комісія атлетів, її кількісний та персональний склад створюється в порядку, 

передбаченому Положенням, яке затверджене Зборами атлетів. 

4.7.2.3. Комісія розвитку. 

Кількісний та персональний склад комісії розвитку встановлюється та 

призначається Виконавчим комітетом 

4.7.2.4. Комісія змагань. 

Кількісний та персональний склад комісії змагань встановлюється в порядку, 

передбаченому Положенням, яке затверджується Виконавчим комітетом. 

4.7.2.5. Арбітражна комісія – робочий орган Федерації для розв’язання 

спірних питань між членами Федерації, учасниками Федерації та керівними 

органами Федерації.  

4.7.2.6. За відповідним рішенням Ради Федерації контроль за фінансово-

господарською діяльністю Федерації може здійснює незалежний аудитор 

(аудиторська фірма). 

 

5 . ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ 

5.1. До порядку денного кожних чергових Загальних Зборів обов’язково 

включається звіт Президента, Ради Федерації, Виконавчого комітету Федерації, 

виконавчого директора та робочих органів про їх діяльність.  

На вимогу не менше ніж абсолютної більшості учасників Федерації до порядку 

денного позачергових Загальних зборів має бути включений звіт будь-якого 

керівного органу Федерації чи посадової особи Федерації.  

Ці звіти керівних органів та посадових осіб оприлюднюються на офіційному 

сайті Федерації. 

5.2. Президент,  Рада,  Виконавчий комітет Федерації,  Виконавчий директор та 

робочі органи Федерації, не рідше одного разу на рік інформують членів 
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Федерації про свою діяльність за відповідний період шляхом оприлюднення 

відповідної інформації на офіційному сайті Федерації. 

5.3. Керівні органи Федерації мають забезпечити для членів Федерації вільний 

доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про ухвалені рішення та 

про реалізацію статутних цілей.  

 

6. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ 

 

6.1. Джерелами надходження фінансових коштів, в тому числі валютних є: 

6.1.1. безповоротна фінансова допомога у вигляді коштів та майна; 

6.1.2. добровільні пожертвування від членів Федерації, підприємств, 

організацій, установ, громадських об`єднань, окремих громадян, юридичних та 

фізичних осіб; 

6.1.3. вступні та річні членські внески, що надходять від членів Федерації, якщо 

вони затверджені Радою; 

6.1.4. кошти або майно, що надходять від основної діяльності, отримання яких 

не порушує за законодавством України статусу Федерації, як неприбуткової 

громадської організації; 

6.1.5. пасивні доходи в розумінні Податкового кодексу України; 

6.1.6. дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, 

державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної 

чи технічної допомоги, що надається таким неприбутковим організаціям 

відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, 

які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам 

згідно із законодавством, з метою зниження таких цін; 

6.1.7. надходження від діяльності госпрозрахункових установ, організацій та 

підприємств, створених Федерацією; 



18 

 

6.1.8. інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

6.2. Федерація може мати у своїй власності спортивні споруди, будинки, 

житловий фонд, обладнання,  автотранспорт, грошові кошти, цінні папери, інше 

майно, необхідне для виконання її статутної діяльності. 

6.3. Федерація і усі створенні нею установи та організації ведуть 

бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної 

податкової інспекції та вносять до бюджету платежі, як то передбачено чинним 

законодавством. 

6.4. Кошти Федерації знаходяться у її повному розпорядженні та 

використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. 

Федерація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, 

надання допомоги суб`єктам легкоатлетичного спорту, тренерам, спортсменам 

та іншим працівникам. Порядок використання вступних і членських внесків 

встановлюється Виконкомом Федерації у відповідності до своїх статутних 

цілей. 

6.5. Отримані доходи (прибутки) Федерації  або їх частини не можуть бути 

розподілені серед засновників (учасників), членів Федерації, працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

6.6. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 

її установчими документами. 

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ. 
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7.1. Всі звернення розглядаються відповідно до Конституції, законів України, 

зокрема закону «Про громадські об’єднання» та закону «Про звернення 

громадян», вимог та Правил Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. 

7.2. Розгляд пропозицій (зауважень) здійснюється Президентом Федерації 

особисто. 

7.3. Розгляд заяв (клопотань) здійснюється керівним органом Федерації , до 

повноважень якого входить розгляд порушених питань.  

7.4. Розгляд скарг на дії, бездіяльність чи рішення керівного органу чи 

посадової особи Федерації здійснюється відповідним вищим органом. 

7.5. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів Федерації 

подається безпосередньо до суду. 

7.6. Всі скарги подаються до Секретаря Федерації на ім’я Президента 

Федерації, який здійснює їх первинний розгляд та передає для подальшого 

розгляду за належністю. 

 

8.НАБРАННЯ ЧИННОСТІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО 

СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

8.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.  

8.2.Внесення змін та доповнень до даного Статуту проводяться виключно за 

рішенням Загальних зборів Федерації. 

8.3. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації.  

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФЕДЕРАЦІЇ  

 

9.1. Припинення діяльності Федерації може бути проведене шляхом її 

реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) або ліквідації 
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шляхом саморозпуску в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України і цим Статутом. 

 

9.2. Реорганізація Федерації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів. 

Ліквідація Федерації здійснюється на основі рішення Загальних зборів чи 

рішення суду. 

9.3. Практичну роботу з ліквідації Федерації веде ліквідаційна комісія, яка 

створюється Загальними Зборами, або судом, що прийняв рішення про 

припинення діяльності та ліквідацію Федерації. 

 9.4. З моменту прийняття рішення про призначення Ліквідаційної комісії до неї 

переходять усі повноваження управління Федерацією. Порядок і терміни 

проведення ліквідації визначаються Загальними Зборами. 

9.5.Після розрахунків в установленому порядку з кредиторами та іншими 

юридичними та фізичними особами, з якими Федерація перебувала в 

договірних стосунках у разі припинення юридичної особи (у результаті її 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи (кошти та інше 

майно) Федерації  повинні бути передані одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 

 

 

 

10.  ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.  

 

10.1. З метою забезпечення прозорості та відкритості у своїй діяльності 

Федерація регулярно публікує новини та події у житті Федерації у мережі 

Інтернет та розповсюджує інформацію серед своїх учасників. 

 

 

 

 


