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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
IBA:

Міжнародна Асоціація боксу

EUBC:

Європейська Конфедерація боксу

WADA:

Всесвітнє антидопінгове агентство

Адміністрація:

постійно діючий апарат працівників, що виконує поточну роботу за
напрямами, визначеними органами управління ФБУ

Бюро ФБУ:

орган оперативного управління ФБУ, що діє між засіданнями Виконкому

Виконком:

Виконавчий комітет ФБУ – виконавчий орган, що здійснює функції
управління діяльністю ФБУ між Конференціями

Генеральний
Секретар:

посадова особа, яка відповідає за організаційне забезпечення діяльності
органів ФБУ

Дисциплінарні
санкції:

заходи дисциплінарного впливу у вигляді дисциплінарних стягнень, що
застосовуються до членів, місцевих осередків ФБУ та осіб, що задіяні або
працюють в системі боксу

КДК ФБУ:

Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ – орган здійснення правосуддя в
системі ФБУ

Конференція:

вищий орган управління ФБУ

Президент:

вища посадова та представницька особа ФБУ

Місцевий
осередок
(Осередок):

громадське об’єднання зі статусом юридичної особи з місцевим статусом
юридичної особи, основною метою якої є розвиток боксу у адміністративнотериторіальній одиниці, на яку розповсюджується делегована ФБУ
компетенція з розвитку боксу (далі – Регіон), яка визнає та приймає на себе
зобов’язання виконувати певні обов’язки та реалізує певні повноваження з
питань розвитку боксу в Регіоні, делеговані ФБУ.

Відокремлений
підрозділ:

структурне утворення ФБУ без статусу юридичної особи, основною метою
якої є розвиток боксу у Регіоні, яка визнає та приймає на себе зобов’язання
виконувати певні обов’язки та реалізує певні повноваження з питань
розвитку боксу в Регіоні, делеговані ФБУ. В одному Регіоні може діяти
один Місцевий осередок або відокремлений підрозділ ФБУ

Ревізійна
комісія:

орган здійснення фінансового контролю за діяльністю виконавчих органів
ФБУ, підзвітний Конференції ФБУ

Регламентні
документи:

статути, положення, регламенти, директиви, правила змагань, циркулярні
листи тощо, видані IBA, EUBC, світовими організаціями професійного
боксу та самою ФБУ

ФБУ:

Всеукраїнська громадська організація «Федерація боксу України»

3
Стаття 1. Правова форма, найменування, адреса, повноваження
1.

Федерація боксу України (далі – ФБУ) є громадською організацією
фізкультурно-спортивного спрямування, яка має всеукраїнський статус та
створена заради об’єднання суб’єктів боксерського руху України, координації
їх діяльності, захисту інтересів, організації і проведення змагань з боксу,
відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про фізичну
культуру і спорт».

2.

ФБУ підтримує політичний та релігійний нейтралітет.

3.

ФБУ є неприбутковою громадською організацією.

4.

Офіційним найменування ФБУ є:

4.1.

повне найменування українською мовою – Всеукраїнська громадська
організація «Федерація боксу України»

4.2.

скорочене найменування українською мовою – ФБУ

4.3.

повна власна назва англійською мовою – Ukrainian Boxing Federation

4.4.

скорочена власна назва англійською мовою – UBF

5.

Місцезнаходження: 01032, вулиця Симона Петлюри, будинок 8, місто Київ,
Україна. Конференція визначає і може змінювати юридичну адресу ФБУ.

6.

ФБУ має статус національної федерації, що, поряд з повноваженнями
щодо своїх Місцевих осередків, передбачених законодавством і чинним
Статутом, дає їй виключне право користуватися повноваженнями щодо
розвитку боксу в Україні та правом представляти бокс України в міжнародних
спортивних організаціях, і в міжнародних спортивних змаганнях з боксу, а
також виключним правом на організацію і проведення змагань з боксу в
Україні.

7.

Правовою основою діяльності ФБУ є Конституція та законодавство України,
цей Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що
приймаються ФБУ у межах її повноважень і є обов’язковими для всіх її членів
та Осередків.

8.

ФБУ визнає статути і регламентні документи IBA та EUBC, репрезентує їх в
український бокс, керується в своїй діяльності документами зазначених
організацій та приймає на себе відповідальність за Олімпійський бокс IBA
(AOB) і Професійний бокс IBA (APB) на всій території України.

9.

ФБУ може бути членом будь-якої іншої організації професійного боксу або
іншого виду єдиноборств і може мати договірні зв’язки з такими організаціями
за умови дотримання відповідних положень, встановлених в статутних і
регламентних документах IBA.

10.

ФБУ визнає мету, принципи і завдання Олімпійського руху, взаємодіє з
Національним Олімпійським Комітетом України та центральним органом
виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту України.
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Стаття 2. Юридичний статус
1.

ФБУ є юридичною особою відповідно до законодавства України.

2.

ФБУ має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в
банківських установах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, власну
символіку, а також інші реквізити. Символіка реєструється у встановленому
законом порядку.

3.

Відповідно до свого правового статусу ФБУ користується всіма встановленими
законодавством України правами для виконання завдань та досягнення цілей,
визначених Статутом ФБУ (далі – Статут), зокрема:

3.1.

організовувати і проводити змагання з боксу в Україні та представляти
Україну в EUBC і IBA;

3.2.

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та
немайнових прав, бути позивачем та відповідачем в суді;

3.3.

укладати угоди (контракти) на території України та за її межами;

3.4.

представляти і захищати законні права та інтереси свої, своїх членів, своїх
Місцевих осередків в органах державної влади, судах та громадських
організаціях;

3.5.

організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян,
надавати допомогу в їх створенні;

3.6.

створювати установи, організації, громадські спілки, відокремлені підрозділи;

3.7.

отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

3.8.

вносити до органів державної влади й управління, органів місцевого
самоврядування пропозиції стосовно розвитку боксу;

3.9.

поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі серед громадськості;

3.10. засновувати засоби масової інформації, установи, підприємства, необхідні для
досягнення статутних цілей.
4.

Створені ФБУ підприємства, відділення та відокремлені структурні підрозділи
діють на підставі власних положень, що затверджуються Бюро ФБУ.

5.

ФБУ діє на принципах організаційної цілісності та єдності, що ґрунтуються на
демократичних засадах і поєднанні інтересів ФБУ та її Осередків.
Стаття 3. Мета, завдання, напрями діяльності

1.

Головна мета діяльності ФБУ – забезпечення та сприяння зростанню розвитку,
рівня і масовості боксу в Україні на основі консолідації і координації зусиль
осіб, зацікавлених у розвитку цього виду спорту.

2.

Завдання ФБУ:

2.1.

вирішення питань, що стосуються боксу в Україні, на засадах демократичного
управління;
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2.2.

організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у
розвитку боксу в Україні і в Європі в дусі миру, поваги, взаєморозуміння, без
дискримінації за будь-якими ознаками;

2.3.

забезпечення гідного представництва України у міжнародному боксерському
співтоваристві та ведення справ у дусі європейської та світової солідарності;

2.4.

забезпечення реалізації цільових програм щодо розвитку боксу за рахунок
коштів IBA, EUBC та бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів
всіх рівнів;

2.5.

упровадження (поширення) єдиної політики розвитку боксу в Україні, в тому
числі побудови дієвої системи компенсаційних виплат за підготовку в збірних
командах боксерів, що згодом набувають статусу спортсменів-професіоналів;

2.6.

здійснення координації та управління боксом у передбачених статтею 1
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» напрямах виду спорту,
зокрема: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих
досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт,
неолімпійський спорт, службово-прикладний та військово-прикладний спорт,
спорт осіб з інвалідністю тощо (далі – Напрями);

2.7.

дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів та
Місцевих осередків ФБУ;

2.8.

удосконалення системи підготовки боксерів у всіх Напрямах виду спорту;

2.9.

розвиток системи пропаганди і популяризації боксу;

2.10. захист членів та Осередків ФБУ, поважання їх інтересів та врегулювання
спорів між ними;
2.11. проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та
практичних занять з питань розвитку боксу;
2.12. розповсюдження інформації про діяльність ФБУ;
2.13. підтримання контактів та співробітництво з EUBC, IBA, Конфедераціями та
асоціаціями-учасницями, світовими організаціями професійного боксу ті з
іншими суб’єктами фізичної культури і спорту.
3.

Напрями діяльності:

3.1.

сприяння розвитку і поширення боксу, як виду спорту в Україні;

3.2.

розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку
боксу, у т. ч. підготовки боксерів міжнародного рівня, збірних команд України
до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, клубних та
професійних змаганнях;

3.3.

удосконалення принципів та критеріїв формування збірних команд з боксу;

3.4.

забезпечення організації та проведення міжнародних, всеукраїнських,
міжрегіональних та регіональних змагань з боксу, турнірів та матчевих зустрічей,
а також навчально-тренувальних зборів збірних команд з боксу, здійснення
організаційного, фінансового, інфраструктурного та іншого забезпечення
підготовки та проведення таких заходів, в тому числі: забезпечення учасників
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спортивним одягом, аксесуарами, взуттям, спортивним інвентарем, лікарськими
та медично-відновлювальними засобами, грошовими коштами та іншими
необхідними для проведення змагань (зборів) ресурсами, а також оплата
проживання, проїзду, харчування, страхування учасників таких заходів згідно
встановлених квот;
3.5.

організаційне, фінансове та інше забезпечення здійснення суддівства змагань,
діяльності супервайзерів, технічних делегатів та інших офіційних осіб
змагань;

3.6.

розробка календаря спортивних заходів і положень про змагання та сприяння
їх затвердженню центральним органом виконавчої влади з питань фізкультури
і спорту;

3.7.

безпосередня взаємодія з боксерами, їх тренерами, юридичними
представниками, промоутерами та промоутерськими компаніями з усіх питань
відповідно до Регламентних документів;

3.8.

визначення шляхів розв’язання різноманітних проблем розвитку боксу;

3.9.

підтримання зв'язку і співпраці з IBA, EUBC, організацій професійного боксу,
забезпечення дотримання їх Статутів, укладених договорів та інших
регламентних документів всіма членами та Осередками ФБУ;

3.10. здійснення заходів щодо профілактики, попередження застосування та
розповсюдження допінгу;
3.11. контроль та забезпечення дотримання всіма членами та Осередками ФБУ
установчих та регламентних документів WADA при проведенні змагань;
3.12. проведення тестування на допінг та надання дозволу вповноваженим
міжнародним організаціям на проведення допінг-контролю серед спортсменів
у змагальний та позазмагальний періоди;
3.13. запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під
загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у боксі;
3.14. надання правової і соціальної допомоги членам та Осередкам ФБУ, турбота
про ветеранів боксу;
3.15. отримання відповідних повноважень щодо проведення змагань з боксу
міжнародного рівня на території України;
3.16. представлення українських боксерів та команд з боксу у відносинах з IBA,
EUBC, організаціями професійного боксу, промоутерами та промоутерськими
компаніями під час підготовки та участі в міжнародних змаганнях;
3.17. сприяння поширенню інформації про бокс в Україні (у т. ч. про діяльність
ФБУ) та обміну досвідом у цій сфері, зокрема, шляхом: видання
інформаційних бюлетенів для розповсюдження серед Осередків ФБУ, через
засоби масової інформації, в мережі Інтернет та в інші законні способи;
3.18. надання допомоги утвореним підприємствам та організаціям у матеріальнотехнічному забезпеченні власної діяльності шляхом укладання угод з
постачальниками через біржі та посередницькі організації;
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3.19. організації семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації для
тренерів, суддів, інших осіб, що задіяні або працюють в системі боксу;
3.20. представлення боксерів, тренерів та інших фахівців з боксу до нагород,
заохочень, присвоєння почесних звань ФБУ, сприяння в представленні їх до
призначення державних стипендій і нагород, інших фінансових заохочень та
присвоєння їм почесних звань;
3.21. виготовлення в установленому законодавством порядку та/або придання
нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції ФБУ;
3.22. впровадження Системи атестації спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців
з боксу та осіб, що задіяні або працюють в системі боксу;
3.23. розвиток спортивної інфраструктури, здійснення цільового фінансування та
реалізація функцій замовника будівництва, ремонтних робіт та реконструкції
спортивних залів з боксу, спортивно-оздоровчих комплексів та інших об’єктів
спортивної інфраструктури;
3.24. відкриття центру олімпійської підготовки з боксу, який забезпечуватиме
підготовку спортсменів національних збірних команд з боксу шляхом
проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів на спортивних
спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів,
належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участі у
змаганнях;
3.25. організаційне, фінансове та інше забезпечення поточної діяльності ФБУ у
вигляді витрат, спрямованих на обслуговування та управління діяльності
ФБУ, зокрема:
3.25.1. оплата праці штатних працівників (основна, додаткова зарплата, інші
заохочувальні та компенсаційні витрати);
3.25.2. витрати штатних працівників, пов’язані з діяльністю ФБУ (згідно положення
«Про службові відрядження ФБУ»);
3.25.3. орендна плати за розміщення офісу ФБУ та витрати на його утримання
(комунальні платежі, канцелярські витрати, придбання та експлуатація
комп’ютерної, копіювальної і друкувальної техніки, гігієнічні засоби, напої та
продукти,
що
споживаються
співробітниками
офісу,
а
також
використовуються для супроводу ділових зустрічей);
3.25.4. витрати, пов’язані з діяльністю постійних комітетів, експертних та робочих
груп ФБУ (оренда приміщень, канцелярські витрати, експлуатація
комп’ютерної, копіювальної і друкувальної техніки, напої та продукти, що
використовуються для супроводу ділових зустрічей).
3.26. отримання кредитів в установах банків без обмеження сум, а також залучення
коштів фінансових і товарних кредитів з внутрішніх та міжнародних
фінансових ринків;
3.27. укладання угод з державними установами та організаціями, приватними
підприємствами, громадськими організаціями та іншими юридичними
особами будь-якої форми власності.
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Стаття 4. Членство
1.

Членами ФБУ, як громадської організації, можуть фізичні особи, які досягли 18
років, не визнані судом недієздатними та відповідають вимогам, визначеним
цим Статутом.

2.

Члени ФБУ діють з метою практичного втілення у відповідних Регіонах або
Напрямах статутних цілей і завдань ФБУ, мобілізації для цього місцевого або
галузевого спортивного потенціалу, а також з метою популяризації виду
спорту та поширення діяльності ФБУ.

3.

Прийом в члени ФБУ здійснюється шляхом подання заяви до Виконкому
Місцевого осередку за місцем реєстрації проживання, яка розглядається
протягом місяця з моменту її подання. Виконком Осередку може відмовити
особі в прийнятті в члени ФБУ. Така відмова може бути оскаржена до КДК
ФБУ в порядку, передбаченому цим Статутом. Пряме членство в ФБУ
надається Бюром ФБУ за поданням Президента ФБУ за видатні заслуги перед
вітчизняним чи світовим боксом.

4.

Членство в ФБУ може бути припинено добровільно або на підставі рішень
органів управління ФБУ або КДК в порядку, встановленому цим Статутом.

5.

Член ФБУ має право:

5.1.

отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФБУ;

5.2.

вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФБУ;

5.3.

приймати участь в діяльності ФБУ в порядку, передбаченому законодавством
та цим Статутом;

5.4.

користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних
інтересів з боку ФБУ;

5.5.

виходу із складу членів ФБУ.

6.

Члени ФБУ зобов’язані:

6.1.

своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески;

6.2.

активно сприяти розвитку боксу в Україні, реалізації політики ФБУ в Регіонах,
налагодженню дружніх стосунків між особами, установами, підприємствами та
організаціями, що діють у спортивній сфері;

6.3.

підтримувати авторитет ФБУ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям
ФБУ, підривали її престиж;

6.4.

при здійснені діяльності в боксі дотримуватися принципів поваги, чесності,
справедливості і спортивної майстерності та принципів Fair Play;

6.5.

всі члени ФБУ (прямі або опосередковані), зобов’язаний виконувати вимоги,
встановлені цим Статутом, а також Статутами IBA та EUBC, Конституцією
IBA, Технічними правилами і Правилами змагань IBA, Етичного Кодексу IBA,
Дисциплінарного кодексу IBA, Процедурних правил IBA та Антидопінгового
кодексу IBA. (У випадку розбіжностей між регламентними документами
ФБУ та регламентними документами IBA, превалюють останні).
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Стаття 5. Місцеві осередки.
1.

Місцеві осередки ФБУ, які були створені до 1 січня 2013 року, продовжують
діяти в статусі юридичних осіб. Взаємовідносини між цими Осередками та ФБУ
регулюються Положенням «Про місцеві осередки, членство та членський облік
ФБУ», затвердженого Виконкомом ФБУ.

2.

Місцевий осередок визнає за ФБУ, як національною федерацією з виду спорту,
виключне право розвитку боксу в Україні та право представляти бокс України в
міжнародних спортивних організаціях, і в міжнародних спортивних змаганнях,
а також виключне правом на проведення змагань з боксу в Україні. Крім того,
Місцевий осередок визнає за ФБУ виключні повноваження щодо загального
керівництва та контролю за проведенням змагань з боксу в Україні через
відповідні комісії, зокрема щодо контролю за роботою суддів з боксу та
здійсненням об’єктивного суддівства змагань з боксу та контролю навчальнотренувального процесу в збірних командах з боксу.

3.

Місцевий осередок ФБУ:

3.1.

формується на демократичних виборних засадах та керується своїм
Положенням, прийнятим вищим органом управління та погодженим з Бюром
ФБУ;

3.2.

здійснює делеговані ФБУ повноваження щодо розвитку боксу в Регіоні,
організовує виконання рішень органів управління ФБУ та забезпечує
дотримання положень Статуту ФБУ;

3.3.

налагоджує спортивну інфраструктуру для розвитку боксу в Регіоні або у
відповідних Напрямах;

3.4.

здійснює пошук і консолідацію фахівців та спонсорів для впровадження
програм ФБУ в Регіоні;

3.5.

здійснює іншу не заборонену законодавством діяльність, спрямовану на
розвиток боксу в Регіоні;

3.6.

створює постійно діючі та/або тимчасові структурні підрозділи для реалізації
статутних завдань;

3.7.

веде облік своїх членів;

3.8.

сплачує членські внески;

3.9.

може висувати кандидатури для обрання на керівні посади до органів
управління ФБУ.

4.

Кожен Місцевий осередок очолює президент, обраний шляхом вільних,
незалежних та демократичних виборів. Президент Осередку підзвітний та
підконтрольний ФБУ.

5.

Місцеві осередки, яким ФБУ делегувала частку своїх повноважень, підзвітні і
підконтрольні ФБУ у межах цих повноважень, погоджують з Бюром ФБУ
власні статутні та регламентні документи, календарі змагань тощо.
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6.

Місцевий осередок ФБУ не може належати до іншої спортивної федерації або
організовувати змагання з боксу на території іншого Осередку ФБУ без дозволу
цього Осередку та/або ФБУ.

7.

Порядок створення та припинення Місцевих осередків ФБУ, а також порядок та
розміри сплати членських внесків, встановлюються в Положенні «Про місцеві
осередки, членство та членський облік ФБУ».

8.

Місцеві осередки ФБУ користуються правами, які надаються цим Статутом та
регламентами документами, рішеннями, прийнятими органами управління
ФБУ, в тому числі:

8.1.

вільно обирати через своїх делегатів органи управління ФБУ, висувати
кандидатури та бути обраними в особі своїх представників до складу органів
управління ФБУ;

8.2.

брати участь в управлінні ФБУ через обраних за їх участю делегатів або
членів органів управління ФБУ;

8.3.

брати участь у роботі Конференції ФБУ в порядку представництва,
визначеного цим Статутом;

8.4.

отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФБУ та вносити
пропозиції щодо її поліпшення;

8.5.

брати участь через своїх представників у спортивних, навчальних, методичних
заходах та семінарах, що проводяться ФБУ та іншими Осередками;

8.6.

користуватися підтримкою з боку ФБУ в діяльності, що відповідає статутній
меті ФБУ.

9.

Місцеві осередки ФБУ зобов’язані:

9.1.

активно сприяти розвитку боксу та реалізації політики ФБУ в Регіоні,
налагодженню дружніх стосунків з юридичними і фізичними особами,
зацікавленими у розвитку боксу в Регіоні;

9.2.

співпрацювати з ФБУ в усіх питаннях стосовно організації змагань та боксу в
Регіоні;

9.3.

підтримувати авторитет ФБУ в Регіоні і в цілому в державі, не чинити дій, які
б суперечили статутним цілям ФБУ, підривали її престиж та авторитет;

9.4.

дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма членами Осередку
регламентних документів, рішень органів управління ФБУ та КДК ФБУ;

9.5.

дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості, спортивної
майстерності та принципів Fair Play. Включати ці принципи до своїх
Положень (Статутів), а також слідкувати за їх дотриманням спортсменами,
тренерами, суддями та іншими особами, що задіяні або працюють в сфері
боксу;

9.6.

включити до своїх статутів статтю із зобов’язанням членів Осередку
дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих
питань під юрисдикцією органів здійснення правосуддя ФБУ;
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9.7.

брати участь тільки в змаганнях, що проводяться і визнаються ФБУ
відповідно до її регламентних документів та рішень органів управління ФБУ;

9.8.

забезпечувати відповідність власної структури та своїх установчих і
регламентних документів вимогам Статуту та повідомляти ФБУ про внесення
змін до цих документів;

9.9.

своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески;

9.10. всі Місцеві осередки ФБУ зобов’язаний виконувати вимоги, встановлені цим
Статутом, а також Статутами IBA та EUBC, Конституцією IBA, Технічними
правилами і Правилами змагань IBA, Етичного Кодексу IBA,
Дисциплінарного кодексу IBA, Процедурних правил IBA та Антидопінгового
кодексу IBA. (У випадку розбіжностей між регламентними документами
ФБУ та регламентними документами IBA, превалюють останні).
10.

ФБУ має виключні та невід’ємні повноваження щодо загального керівництва та
контролю за проведенням змагань з боксу, організатором яких вона є, а також
організовує і проводить:

10.1. здійснення правосуддя в системі ФБУ (розгляд спортивних спорів);
10.2. атестування спортсменів, тренерів, суддів та інших осіб, що задіяні або
працюють в боксі;
10.3. суддівство боксерських поєдинків та контроль за роботою суддів;
10.4. допінг-контроль учасників змагань в межах, визначених
законодавством та нормативними документами WADA;

чинним

10.5. контроль навчально-тренувального процесу в клубах та секціях з боксу тощо;
Стаття 6. Порядок створення, діяльності
та припинення діяльності відокремлених підрозділів.
1.

ФБУ може створювати відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи в
установленому законодавством порядку.

2.

Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів
приймається органами управління ФБУ згідно з цим Статутом.

3.

Відокремлені підрозділі представляють інтереси ФБУ у відповідному Регіоні та
забезпечують реалізацію завдань ФБУ, визначених цим Статутом.

4.

Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів ФБУ по
виконанню Статуту ФБУ, веде облік членів, що приймаються до ФБУ
відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані органами
управління ФБУ. Керівник відокремленого підрозділу має право діяти від імені
ФБУ на підставі довіреності, виданої Президентом ФБУ.

5.

Відокремлені підрозділи ФБУ
затверджується Бюром ФБУ.

можуть

мати

своє

Положення,

яке
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Стаття 7. Почесне членство
1.

Бюро ФБУ може присвоїти статус Почесного Президента, Почесного Віцепрезидента або надати Почесне членство особі за її видатні заслуги перед
українським і/або європейським і/або світовим боксом.

2.

Почесні Президенти, Почесні Віце-президенти і Почесні члени можуть
відвідувати засідання Конференції та Виконкому ФБУ маючи при цьому
дорадчі повноваження, але без права голосу.
Стаття 8. Органи управління ФБУ

1.

ФБУ здійснює управління боксом через такі органи:

1.1.

Конференція – вищий орган ФБУ;

1.2.

Виконавчий комітет – виконавчий орган ФБУ;

1.3.

Бюро – орган оперативного управління ФБУ;

2.

Органи управління ФБУ та їх члени повинні бути незалежними один від одного.
Члени органів управління не можуть брати участь у розгляді будь-яких питань,
що стосуються їх самих і/або асоціації, Місцевого осередку, з яким вони
пов’язані, а також у будь-якому випадку, де є або може бути конфлікт інтересів.
Стаття 9. Конференція

1.

Конференція є вищим органом управління ФБУ.

2.

Повноваження щодо прийняття рішень має Конференція, скликана відповідно
до вимог цього Статуту.

3.

Чергова Конференція проводиться щороку, як правило – наприкінці
календарного року. Звітно-виборча Конференція проводиться раз на чотири
роки.

4.

Питаннями, що належать до компетенції Конференції, є:

4.1.

визначення основних напрямків статутної діяльності ФБУ;

4.2.

внесення змін до Статуту ФБУ;

4.3.

обрання та припинення повноважень Президента ФБУ;

4.4.

обрання та припинення повноважень членів Виконкому;

4.5.

обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії ФБУ;

4.6.

обрання та припинення повноважень Генерального Секретаря ФБУ;

4.7.

розгляд та затвердження звіту Президента ФБУ, звіту Ревізійної комісії ФБУ,
річного фінансового звіту та річного бюджету;

4.8.

розгляд пропозицій щодо припинення повноважень членів Виконкому або КДК
ФБУ;
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4.9.

прийняття рішень про припинення діяльності Місцевих осередків чи створення
та припинення діяльності Відокремлених підрозділів ФБУ;

4.10. прийняття рішення щодо припинення діяльності ФБУ;
5.

Повідомлення про Чергову Конференцію надсилається членам ФБУ через
Осередки ФБУ у письмовій формі щонайменше за 30 (тридцять) календарних
днів до дати її скликання (рекомендованим листом, або факсом, або
електронною поштою, або через засоби масової інформації).

6.

Не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення чергової
Конференції, Місцеві осередки ФБУ направляють Бюро ФБУ протокол
засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з визначеними
Бюром ФБУ нормами представництва на Конференції та пропозиції до Порядку
денного Конференції.

7.

Член ФБУ, який бажає включити питання до Порядку денного, повинен подати
його у письмовій формі до Бюро ФБУ через вищий органу свого Осередку не
пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати скликання Конференції.
Пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини її подання.

8.

Конференція розглядає лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до
Порядку денного.

9.

Офіційне запрошення на Конференцію направляється членам ФБУ тим же
способом не пізніше 7 (семи) днів до дати, на яку призначено засідання, разом
з Порядком денним, підготовленим Бюро ФБУ.

10.

Кожний з членів ФБУ має право бути представленим на Конференції не більше
ніж трьома делегатами від свого Місцевого осередку, якщо інше не визначено
Бюро ФБУ.

11.

Засідання Конференції має кворум, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної
кількості делегатів від Місцевих осередків з правом голосу.
Стаття 1 0 . Позачергова Конференція.

1.

Позачергова Конференція може бути скликана Виконкомом ФБУ, Бюро ФБУ
або на письмову вимогу не менше 1/10 від загальної кількості членів ФБУ із
зазначенням питань, що включатимуться до Порядку денного. При цьому, така
вимога членів ФБУ про скликання позачергової Конференції має бути
підтримана щонайменше двома третинами Місцевих осередків ФБУ.

2.

У разі скликання Позачергової Конференції засідання повинно відбутися не
пізніше, ніж через два місяці з дати письмової вимоги членів ФБУ, оформленої
згідно вимог цього Статуту, або рішення Виконкому чи Бюро. Повідомлення
про Позачергову Конференцію та Порядок денний розсилаються членам ФБУ в
тому ж порядку, що й для Чергової Конференції.

3.

Бюро ФБУ може включити до Порядку денного Позачергового Конференції
також інші питання, що належать до компетенції Конференції або іншого
органу управління ФБУ.
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Стаття 11. Голова та Секретар Конференції. Вирішальний голос
1.

Головою Конференції є Президент або, за його відсутності, один з Перших
Віце-президентів. Якщо Перші Віце-президенти також відсутні на Конференції,
головуватиме Віце-президент, який найдовше обіймає цю посаду. Якщо ж
Віце-президенти також відсутні, Голова обирається з членів Виконкому.

1.

Секретарем Конференції є один з членів Бюро, або інша особа, призначена
Головою Конференції. Секретар також приймає участь в голосуванні.

2.

За рівного розподілу голосів Голова Конференції має вирішальний голос.
Стаття 12. Протокол Конференції

1.

Вся діяльність Конференції заносяться до Протоколу (питання, виступи,
пропозиції, результати голосування, прийняті рішення).

2.

Протокол повинен бути підготовлений і розміщений на офіційному сайті ФБУ
протягом 30 днів від дати проведення Конференції.

3.

Протоколи Конференції підписуються Головою та Секретарем Конференції і
зберігаються в Бюро ФБУ.
Стаття 13. Голосування. Набуття чинності рішеннями

1.

Кожний з делегатів Конференції має право одного голосу. Дозволяється
прийняття рішень або участь у конференції за допомогою засобів зв’язку.
Порядок проведення Конференції за допомогою засобів зв’язку визичається
Бюро ФБУ та повідомляється при направлені запрошення делегатам на
Конференцію.

2.

Голосування має бути відкритим за умови, якщо делегати Конференції не
приймуть інше рішення.

3.

Рішення приймаються простою більшістю голосів. Утримання від голосування
– не враховуються.

4.

Рішення про саморозпуск ФБУ, внесення змін до Статуту ФБУ та відчуження
майна, на суму, що становить 50 і більше відсотків майна ФБУ, приймається 3/4
голосів від загальної кількості зареєстрованих делегатів Конференції ФБУ.

5.

Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів ФБУ, набувають чинності
з моменту їх прийняття, якщо самим рішенням не передбачено інше.
Стаття 14. Вибори

1.

Вибори проводяться в два тури голосування якщо на одну посаду висунуто
більше двох кандидатів. При голосуванні кандидат на обрання вважається
обраним у першому турі, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна
більшість голосуючих на Конференції (50%+1 голосів).

2.

До другого виходять два кандидати, які набрали більшість голосів в першому
турі. За результатами другого туру голосування обирається кандидат, якого
підтримана проста більшість голосуючих.

3.

Вибори повинні бути вільними, незалежними і демократичними.
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Стаття 15. Виконком ФБУ
1.

Виконком ФБУ складається із Президента, Перших Віце-президентів, Віцепрезидентів, Генерального секретаря – за посадами та інших запропонованих
Президентом та обраних Конференцією осіб.

2.

Кількісний та персональний склад Виконкому затверджується Конференцією.

3.

Кожен член Виконкому повинен обіймати активну посаду в структурі ФБУ
або Місцевого осередку ФБУ. Якщо зазначена умова припиняє дію протягом
терміну повноважень особи, вона автоматично припиняє членство у Виконкомі
та втрачає право на переобрання.

4.

Члени Виконкому обираються Конференцією на чотири роки. У випадку
виникнення вакансії серед членів Виконкому, наступна Конференція обирає
заміну на решту строку повноважень. Виконкомі може надати особі тимчасове
членство і таке рішення підлягає затвердженню найближчою Конференцією.
Стаття 16. Повноваження Виконкому

1.

Виконком ФБУ має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, які не
належать до компетенції Конференції чи іншого органу ФБУ.

2.

Виконком має такі повноваження:

2.1.

загальне управління ФБУ та здійснення контролю за її діяльністю;

2.2.

визначення організаційної структури ФБУ;

2.3.

контроль за діяльністю Адміністрації, включаючи Виконавчого директора і
директорів;

2.4.

призначення та припинення повноважень складу КДК та інших Комісій ФБУ;

2.5.

відкликання або призупинення повноважень Перших віце-президентів, Віцепрезидентів, членів Виконкому та призначення на їх місце тимчасово
виконуючих обов’язки;

2.6.

прийняття рішень про вступ до інших організацій та спілок спортивного
спрямування в якості члена або засновника;

2.7.

подання письмового звіту про діяльність ФБУ на розгляд і затвердження
Конференцією;

3.

Виконком керує справами ФБУ за винятком обсягу повноважень, делегованих
Бюро ФБУ та Виконавчому директору за цим Статутом.
Стаття 17. Частота проведення засідань, кворум, делегування

1.

Виконком ФБУ збирається раз на три місяці. Засідання скликаються
Президентом ФБУ. На вимогу 1/3 членів Виконкому Президент повинен
скликати засідання Виконкому протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.
Президент може запросити на засідання Виконкому будь-яких інших осіб для
виконання ними консультативних функцій.
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2.

Засідання Виконкому має кворум, якщо на ньому присутні 1/2 від загальної
кількості членів, включаючи Президента або, за його відсутності, одного з
Перших Віце-президентів, Генерального секретаря чи Виконавчого директора.

3.

Виконком може повністю або частково делегувати управління певними
питаннями іншим органам ФБУ, що складаються виключно з його членів
(Бюро ФБУ), а також окремим членам Виконкому чи Виконавчому директору.
Стаття 18. Прийняття рішень, голосування, протокол

1.

Рішення на засіданнях Виконкому ФБУ приймаються простою більшістю
голосів членів Виконкому. За рівної кількості голосів під час голосування
вирішальний голос має Головуючий. Виконком, за необхідності, приймає
рішення щодо процедури голосування.

2.

Рішення Виконкому набуває чинності відразу після прийняття, якщо самим
рішенням не передбачено інше.

3.

На засіданні Виконкому
здійснюватися відеозапис.

4.

Виконком може проводити засідання та приймати рішення шляхом
використання засобів зв’язку, в тому числі шляхом організації веб-конференції.

5.

Виконком вправі відкликати свого члена, якщо є підстава вважати, що ця особа
припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно
поводила себе. Таке рішення приймається 1/2 від загальної кількості голосів
членів Виконкому, які приймають участь в голосуванні. Член Виконкому,
відносно якого розглядається зазначене питання, не має права брати участі в
обговореннях або голосуванні з цього питання.

ведеться

протокол,

за

необхідності

може

Стаття 19. Бюро ФБУ
1.

Бюро ФБУ створюється Президентом ФБУ на термін чотири роки (але не
більше ніж термін повноважень самого Президента), з метою розв’язання
першочергових, надзвичайних та найскладніших питань, що виникли в
діяльності ФБУ і потребують негайного або оперативного вирішення в період
між засіданнями Виконкому.

2.

До складу Бюро входять рекомендовані Президентом ФБУ особи зі складу
Виконкому та Адміністрації ФБУ, та затверджені на посаду Виконкомом.

3.

Кількісний та персональний склад Бюро затверджується Виконкомом.

4.

На засіданнях Бюро головує Президент ФБУ, а за його відсутності – визначена
ним особа зі складу Бюро.

5.

На засіданнях Бюро ведеться протокол, за необхідності здійснюється
відеозапис.

6.

Порядок денний, дату, час та місце засідання Бюро ФБУ визначає Президент.

7.

До компетенції Бюро належить вирішення таких питань:
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7.1.

організації проведення чергової або позачергової Конференцій ФБУ,
визначення дати, місця проведення, норм представництва та Порядку денного;

7.2.

реалізація виконання прийнятих Конференцією рішень;

7.3.

затвердження річного фінансового плану ФБУ;

7.4.

затвердження звітів керівників Комісій та структурних підрозділів ФБУ;

7.5.

затвердження переліку змагань, які проводяться під егідою ФБУ, календарів та
регламентів таких змагань, положень та інших регламентних документів;

7.6.

затвердження календарного плану спортивно-масових заходів і Положень про
змагання ФБУ;

7.7.

вирішення питань про отримання кредитів в установах банків;

7.8.

управління коштами і майном ФБУ;

7.9.

затвердження розмірів та порядку сплати вступних, річних, заявкових та
інших обов’язкових внесків;

7.10. ініціювання відкликання або призупинення повноважень членів Виконкому,
перших віце-президентів, віце-президентів та інших виборних посадових осіб
та подання Виконкому на їх місце тимчасово виконуючих обов’язки;
7.11. присвоєння або позбавлення звань «Почесний Президент ФБУ», «Почесний
Віце-президент ФБУ» або «Почесний член ФБУ»;
7.12. затвердження зразків нагородної, символіки та атрибутики, печаток і штампів;
7.13. встановлення кількісного складу Адміністрації ФБУ і затвердження штатного
розкладу;
7.14. укладання договорів з третіми особами на будь-яку суму;
7.15. вирішення питання про підтримку та надання допомоги суб’єктам боксу.
8.

Бюро може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші
групи фахівців, відряджати їх для виконання завдань (доручень) в райони,
міста, області України або за кордон.

9.

Рішення Бюро є обов’язковим для всіх членів ФБУ і набуває чинності з
моменту прийняття, якщо не передбачене інше. Президент негайно інформує
Виконком про прийняті Бюро рішення.

10.

Рішення Бюро приймаються простою більшістю голосів. При рівній
кількості голосів у ході голосування вирішальний голос має Президент.
Рішення можуть прийматися із застосуванням сучасних засобів зв’язку, в тому
числі шляхом організації веб-конференцій.

11.

Рішення Бюро по питаннях, що відносяться до виключної компетенції
Виконкому, затверджуються на найближчому засіданні Виконкому ФБУ.

12.

Засідання Бюро має кворум та вважається повноважним у разі присутності на
його засіданнях більшості членів Бюро та Президента, або письмово
призначеної ним особи.
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Стаття 20. Порядок оскарження рішень, дій,
бездіяльності органів управління ФБУ
1.

Рішення, дії, бездіяльність органів управління ФБУ можуть бути оскаржені
зацікавленими особами до Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ в порядку,
встановленому цим Статутом.

2.

Зацікавлена особа може звернутись до судів загальною юрисдикції з позовом
про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів управління ФБУ за умови
вичерпання всіх заходів на оскарження, передбачених цим Статутом.
Стаття 21. Звітування органів управління ФБУ перед членами ФБУ

1.

Органи управління ФБУ звітують перед членами ФБУ щодо проведеної роботи
на Черговій Конференції ФБУ, якщо інше не передбачено Протоколом
відповідної Конференції. Звіт органів управління ФБУ на Звітно-виборчій
Конференції є обов’язковим.
Стаття 22. Президент ФБУ

1.

Президент ФБУ обирається Конференцією терміном на чотири роки та є
вищою посадовою і представницькою особою ФБУ, посада якого може не
включатись до штатного розкладу. Президент підзвітний тільки Конференції.

2.

Президентом ФБУ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є
громадянином України та делегатом Конференції ФБУ.

3.

Кандидатура на обрання Президентом ФБУ пропонується будь-яким
Осередком для голосування на Конференції в порядку, передбаченому цим
Статутом, і має бути підтримана не менше ніж п’ятьма іншими Осередками.

4.

Кандидат в Президенти ФБУ може відмовитись від виборів чи зняти свою
кандидатуру з голосування в будь-який момент. У випадку, коли кандидат на
посаду Президента особисто зняв свою кандидатуру і більше не залишається
кандидатів, Конференція може прийняти рішення продовжити повноваження
діючих органів управління ФБУ на обумовлений термін для висунення нових
кандидатур і проведення виборів.

5.

Президент ФБУ має такі права та обов’язки:

5.1.

забезпечує незалежність ФБУ, права і свободи її членів, є гарантом
дотримання регламентних документів, законодавства і Статуту ФБУ;

5.2.

без довіреності представляє ФБУ в IBA та EUBC, вищих державних органах
України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських
організаціях та перед будь-якими третіми особами;

5.3.

пропонує Конференції на обрання кандидатури Перших Віце-президентів,
Віце-президентів, кандидатури до складу Виконкому;

5.4.

пропонує Виконкому кандидатури до складу Бюро та Комісій ФБУ;

5.5.

призначає Виконавчого директор та інших посадових осіб Адміністрації ФБУ;
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5.6.

керує роботою та головує на засіданнях Виконкому та Бюро ФБУ;

5.7.

призначає та звільняє Виконавчого директора і, на його вимогу, директорів;

5.8.

розподіляє обов’язки між Першими Віце-президентами, Віце-президентами,
іншими посадовими особами та співробітниками ФБУ;

5.9.

затверджує протокол Конференції;

5.10. нагороджує від імені ФБУ осіб за видатні заслуги перед українським та
світовим боксом;
5.11. за згодою Виконкому представляє видатних боксерів, тренерів та інших
фахівців з боксу, до державних або відомчих нагород та почесних звань;
5.12. за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний
голос.
6.

За відсутності Президента його повноваження і обов’язки покладаються на
Виконавчого директора. За відсутності Виконавчого директора, функції
Президента виконує Перший Віце-президент з найбільшим стажем на цій
посаді, або інша особа за доручення Президента.

7.

Якщо Президент припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх
виконувати, його функції до наступної Конференції виконує Перший Віцепрезидент, обраний Виконкомом.
Стаття 23. Генеральний Секретар

1.

Основним завданням Генерального Секретаря є організаційне, експертноаналітичне, правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів
управління та посадових осіб ФБУ.

2.

Генеральний Секретар обирається Конференцією строком на чотири роки.

3.

Генеральний Секретар входить до Виконкому та Бюро ФБУ, веде та зберігає
протоколи засідань всіх органів управління ФБУ.

4.

Генеральний Секретар може без обмежень відвідувати засідання всіх органів
управління ФБУ, а також засідання органів управління Осередків ФБУ.

5.

До компетенції Генерального секретаря належать зокрема, але не виключно:

5.1.

підготовка заходів для проведення Конференції, Виконкому та Бюро ФБУ;

5.2.

підготовка протоколів засідань Конференції, Виконкому та Бюро ФБУ;

5.3.

складання проектів щорічних кошторисів та звітів Виконкому та Бюро ФБУ;

5.4.

контроль за виконанням рішень органів управління ФБУ;

5.5.

підготовка та складання щорічного календаря спортивних заходів ФБУ;

5.6.

підготовка письмового звіту про діяльність ФБУ на розгляд Виконкому і
затвердження Конференцією;

5.7.

листування з підприємствами, установами та організаціями від імені ФБУ.

6.

Генеральний секретар має право підпису вихідної кореспонденції ФБУ.
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Стаття 24. Віце-президенти
1.

Перші Віце-президенти та Віце-президенти обираються Конференцією у
запропонованій Президентом кількості. Строк повноважень Перших Віцепрезидентів і Віце-президентів складає чотири роки.

2.

Перші Віце-президенти і Віце-президенти беруть участь в управлінні ФБУ
згідно з розподілом обов’язків між ними, затвердженими Президентом ФБУ, та
відповідно до його доручень.
Стаття 25. Виконавчий директор

1.

Посада Виконавчого директора є вищою посадою оперативного управління
ФБУ, яка призначається Президентом ФБУ. Виконавчий директор наймається
на роботу та виконує свої обов’язки згідно трудового контракту.

2.

Виконавчий директор має такі повноваження:

2.1.

керівництво адміністративною діяльністю ФБУ;

2.2.

представництво від імені ФБУ перед буд-якими третіми особами в Україні без
довіреності;

2.3.

керівництво Адміністрацією ФБУ;

2.4.

затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФБУ;

2.5.

право першого підпису фінансових та інших документів ФБУ;

2.6.

укладання від імені ФБУ угод, контрактів, видання довіреностей, відкриття
рахунків в банківських установах;

2.7.

поточне управління майном та коштами ФБУ;

2.8.

укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками ФБУ;

2.9.

призначення на посаду та звільнення працівників Адміністрації ФБУ, а також
директорів після консультацій з Президентом;

2.10.

видання наказів, розпоряджень, інструкцій та інших документи,
обов’язкових для працівників ФБУ та підпорядкованих йому органів ФБУ;

2.11.

подання Виконкому пропозицій щодо кандидатур на посади голів, заступників
та членів постійних Комісій ФБУ;

2.12.

подання для затвердження Виконкомом річного кошторису доходів та
видатків;

2.13.

складання проекту письмового звіту про діяльність ФБУ на розгляд
Виконкому;

2.14.

контроль за виконанням бюджетних програм та витратами бюджетних коштів;

2.15.

організація заходів з підготовки засідань органів управління ФБУ;

2.16.

контроль за виконанням рішень органів управління ФБУ;

2.17.

визначення складу та меж компетенції у роботі кожної групи фахівців та
робочих груп.
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3.

Виконавчий директор має бути присутнім на Конференціях, засіданнях
Виконкому та його робочих груп, Бюро та комісій, виконуючи в обговореннях
дорадчі функції. Виконавчий директор може направити на такі засідання
замість себе свого представника.

4.

Виконкомом можуть визначатися додаткові права та обов’язки Виконавчого
директора.

5.

Виконавчий директор може делегувати частину своїх обов’язків призначеним
директорам.

6.

Виконавчий директор має право другого підпису фінансових та інших
документів ФБУ, що затверджується наказом Президента ФБУ.
Стаття 26. Директори

1.

За поданням Виконавчого директора Президент призначає директорів, які
виконують роботу і ведуть окремі аспекти справ ФБУ під керівництвом
Виконавчого директора.

2.

Директори виконують обов’язки у межах повноважень, встановлених
Виконавчим директором у відповідному положенні, яке затверджується
Виконкомом.

3.

Директори можуть відвідувати засідання Виконкому, де розглядається їх
діяльність з правом дорадчого голосу.
Стаття 27. Адміністрація

1.

Адміністрація ФБУ веде справи під керівництвом Виконавчого директора, а
саме:

1.1.

веде поточні справи, здійснює контроль виконання рішень органів управління
ФБУ та готує матеріали для їх проведення;

1.2.

забезпечує діяльність ФБУ і організацію підготовки засідань органів
управління;

1.3.

веде діловодство, бухгалтерський облік та подає фіскальним органам звітність
про діяльність ФБУ у встановленому порядку;

1.4.

здійснює зв’язок із громадськістю та засобами масової інформації.
Стаття 28. Постійні Комісії та Робочі Групи

1.

Постійні Комісії ФБУ є робочими органами з основних напрямів організації і
розвитку боксу.

2.

Постійні Комісії створюються і діють у відповідності до Статуту ФБУ, а також
Положень, затверджених Виконкомом.

3.

Члени Постійних Комісій обираються та звільняються Виконкомом за
поданням Виконавчого директора.
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4.

Постійними Комісіями ФБУ є:

4.1.

Комісія з розвитку WSB;

4.2.

Комісія з етичних питань;

4.3.

Тренерська комісія;

4.4.

Медична комісія;

4.5.

Суддівська комісія;

4.6.

Наукова комісія;

4.7.

Комісія з технічних питань та правил з боксу;

4.8.

Комісія з розвитку жіночого боксу;

4.9.

Комісія спортсменів/атлетів та молоді;

4.10. Контрольно-дисциплінарна комісія;
5.

Виконком може утворювати інші постійні комісії.

6.

Керівники Постійних Комісій консультують Виконавчого директора, а він може
делегувати деякі свої функції керівникам Комісій, якщо це відповідає статутній
меті ФБУ.

7.

Керівники Постійних Комісій визначають дати засідань Комісій, відповідають
за належне ведення діловодства, звітують Виконавчому директору про
результати виконання завдань та на вимогу доповідають про стан справ в
Комісіях.

8.

За необхідності Виконавчий директор може створювати Робочі Групи
спеціалістів для виконання певних обов’язків, призначаючи керівників таких
Груп та встановлюючи межі їх компетенції.

9.

Будь-який член Виконкому за власною ініціативою може відвідувати засідання
Постійних Комісій як спостерігач з правом дорадчого голосу.
Стаття 29. Основні функції Постійних Комісій

1.

Комісія з розвитку WSB:

1.1. розроблення та впровадження перспективних напрямів удосконалення розвитку
командного боксу;
1.2. розроблення та впровадження заходів з популяризації клубних змагань WSB;
1.3. сприяння розширенню співпраці між суб’єктами боксу різних країн;
1.4. поширення інформації про бокс в регіонах та обміну досвідом між регіонами;
1.5. залучення видатних українських та іноземних боксерів для виступу за команду
«Українські Отамани»;
1.6. провадження програм ефективної реалізації медійних прав на трансляцію
клубних змагань WSB;
2.

Комісія з етичних питань:
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2.1. сприяння проведенню змагань в безкомпромісній спортивній боротьбі,
поведінці спортсменів, тренерів, суддів та інших осіб, які задіяні або працюють
у боксі, з дотриманням принципів, закріплених в Етичному Кодексі IBA;
2.2. запобігання проявам негативних явищ у сфері боксу;
2.3. узагальнення та розповсюдження позитивного міжнародного та національного
досвіду застосування і дотримання принципів спортивної етики і чесного бою;
2.4. розроблення та впровадження заходів з попередження порушень принципів,
закріплених в Етичному Кодексі IBA;
2.5. провадження заходів, спрямованих на усвідомлення кожним спортсменом,
тренером, суддею та іншими особами, які задіяні або працюють у боксі,
порядку і правил застосування і дотримання принципів, закріплених в
Етичному Кодексі IBA;
2.6. визначення випадків порушення принципів спортивної етики і чесного бою, які
пов’язані із проведенням змагань під егідою ФБУ;
2.7. передання зібраних матеріалів і висновків щодо виявлених порушень на
розгляд до КДК ФБУ;
2.8. аналіз та узагальнення інформації щодо умов та факторів, що призводять до
порушення спортсменами, тренерами, арбітрами та іншими особами, що задіяні
або працюють в боксі, принципів спортивної етики та чесного бою, закріплених
в Етичному Кодексі IBA.
3.

Тренерська комісія:

3.1. відбір та підготовка кандидатів до збірних команд України з боксу для участі в
міжнародних змаганнях з метою досягнення високих спортивних результатів;
3.2. розробка і впровадженні індивідуальних програм підготовки перспективних
боксерів до участі в міжнародних змаганнях;
3.3. детальний аналіз справ в збірних командах та планування подальшої підготовки
до міжнародних змагань;
3.4. підбір кандидатур тренерів для роботи зі збірними командами на період
проведення навчально-тренувальних зборів;
3.5. внесення пропозицій щодо удосконалення організаційної роботи з підготовки
талановитої молоді.
4.

Медична комісія:

4.1. впровадження новітніх досягнень науки в області медико-біологічного
забезпечення в навчально-тренувальний процес боксерів;
4.2. впровадження єдиної спільної політики з питань розвитку боксу;
4.3. пропаганда здорового способу життя через бокс;
4.4. удосконалення системи проведення змагань у регіонах;
4.5. здійснення антидопінгового контролю учасників змагань з боксу та дотримання
ними регламентних документів WADA;
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4.6. співпраця з медичними закладами з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації медичних працівників;
4.7. розроблення та впровадження заходів, у тому числі видання директив,
спрямованих на підвищення безпеки учасників змагань;
4.8. аналіз стану організації та проведення змагань та внесення пропозицій щодо їх
вдосконалення на розгляд Виконкому;
4.9. співпраця з комісіями IBA та EUBC з питань спортивної медицини.
5.

Суддівська комісія:

5.1. забезпечення дотримання регламентних норм у процесі змагань з боксу в
Україні;
5.2. призначення кваліфікованих суддів для проведення усіх змагань, що
проводяться ФБУ;
5.3. співпраця з відповідними комісіями IBA та EUBC щодо належної організації
суддівства в структурі ФБУ, освіти та підготовки суддів;
5.4. впровадження сучасних організаційних засад з підготовки та підвищення
кваліфікації суддів.
6.

Наукова комісія:

6.1. розроблення та здійснення комплексних заходів (наукових, навчальних,
тренувальних, медичних, адміністративних) для підвищення рівня спортивної
майстерності та досягнення спортсменами високих спортивних результатів у
національних та міжнародних змаганнях;
6.2. участь у розробленні та впровадженні науково обґрунтованих систем і новітніх
технологій підготовки боксерів;
6.3. надання методичної допомоги членам через Місцеві осередки ФБУ;
6.4. організація селекційної роботи в процесі комплектування збірних команд та
залучення до складу збірних команд боксерів, які володіють високою
спортивною майстерністю і здатні забезпечувати досягнення визначених ФБУ
цілей у міжнародних змаганнях;
6.5. здійснення заходів з питань соціального захисту тренерського складу, членів
збірних команд, інших фахівців.
6.6. вивчення та узагальнення вітчизняного і міжнародного досвіду з розвитку
боксу.
7.

Комісія з технічних питань та правил з боксу:

7.1. розроблення та методичний супровід виконання довгострокових програм
розвитку боксу та сприяння їх практичному впровадженню;
7.2. методичне забезпечення розроблення та впровадження
регламентних документів ФБУ та суб’єктів боксу;

статутних

і

7.3. співпраця з суб’єктами боксу з питань управління, дотримання Статуту та
регламентних документів IBA, EUBC, WADA та ФБУ;
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7.4. методичний супровід та нагляд за дотриманням норм щодо забезпечення прав
та інтересів суб’єктів боксу;
7.5. надання допомоги та контроль за дотриманням членами ФБУ порядку і правил
щодо безпеки учасників змагань і глядачів у межах спортивних споруд до, під
час та після змагань.
8.

Комісія з розвитку жіночого боксу:

8.1. розроблення та впровадження програм розвитку жіночого боксу;
8.2. популяризація жіночого боксу серед широких верств населення;
8.3. організація та проведення змагань з боксу серед жінок;
8.4. співпраця з відповідними комісіями IBA та EUBC в межах мети та завдань
Комісії.
9.

Комісія спортсменів/атлетів та молоді:

9.1. популяризація молодіжного боксу, підвищення його ролі у гармонічному
розвитку юнаків, укріплення здоров’я, формування здорового способу життя;
9.2. розроблення та впровадження програм розвитку молодіжного боксу в регіонах;
9.3. впровадження новітніх технологій з удосконалення змагань у молодіжному
боксі;
9.4. співпраця з відповідними комісіями IBA та EUBC в межах мети та завдань
Комісії;
Стаття 30. Контрольно-дисциплінарна комісія
1.

Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ (КДК ФБУ) є органом здійснення
правосуддя в системі ФБУ та підзвітна тільки Конференції.

2.

КДК ФБУ вирішує всі внутрішні конфлікти та спори між ФБУ, її членами,
Місцевими осередками, спортсменами, тренерами та іншими особами, які
задіяні або працюють у боксі, згідно вимог законодавства України та
регламентних документів IBA, EUBC та ФБУ.

3.

КДК ФБУ вповноважений розглядати скарги на рішення, дії, бездіяльність
органів управління ФБУ.

4.

КДК ФБУ вповноважений застосовувати дисциплінарні санкції до членів та
Місцевих осередків ФБУ та видавати директиви.

5.

КДК ФБУ складається з 5-ти осіб, в тому числі Голова КДК ФБУ та його
Заступник.

6.

Голова його Заступник та члени КДК ФБУ призначаються Виконкомом
терміном на один рік. Всі вони повинні бути повністю незалежними один від
одного.

7.

Юрисдикція та процесуальні дії КДК ФБУ визначаються Положенням «Про
організацію та діяльність Контрольно-дисциплінарної комісії Федерації боксу
України», затвердженим Виконкомом.
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8.

Рішення КДК ФБУ є остаточними і обов’язковими для виконання всіма
членами ФБУ.

9.

Рішення КДК ФБУ можуть бути оскаржені в Спортивному арбітражному суді
(CAS) (м. Лозанна, Швейцарія) в порядку, передбаченому Кодексом CAS.
Стаття 31. Спортивний арбітражний суд

1.

ФБУ визнає Спортивний арбітражний суд (CAS) (м. Лозанна, Швейцарія) як
орган останньої інстанції, що має виключну компетенцію розглядати апеляції
на рішення КДК ФБУ.

2.

Апеляційна скарга на рішення КДК ФБУ має бути подана зацікавленою
стороною протягом 30-ти днів з моменту отримання повного тексту рішення
КДК ФБУ. День отримання рішення – не враховується.

3.

Спортивний арбітражний суд (CAS) не приймає апеляції на рішення щодо
порушення технічних правил або відсторонення на термін до трьох місяців.
Стаття 32. Загальні обов’язки посадових осіб ФБУ

1.

Посадові особи ФБУ зобов’язані діяти в інтересах ФБУ добросовісно, розумно
і не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно
означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну
обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

2.

Посадові особи ФБУ зобов’язані також дотримуватись всіх встановлених в
ФБУ правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв’язку в виконанням своїх трудових
обов’язків, а також не використовувати її в особистих інтересах або в інтересах
третіх осіб.

3.

За ініціативою Бюро Виконком може відкликати або призупинити
повноваження першого віце-президента, віце-президента або члена іншого
виборного органу на визначений термін або до наступної чергової Конференції,
у випадку вчинення такою особою порушення законодавства, Статуту,
регламентних документів, або у випадку невиконання чи неналежного
виконання нею своїх обов’язків.

4.

Рішення про відкликання або призупинення повноважень члена Виконкому,
першого віце-президента, віце-президента або члена іншого виборного органу
вважається прийнятим, якщо за нього подано просту більшістю голосів членів
Виконкому, присутніх на засіданні. Особа, щодо якої приймається рішення, не
бере участь у голосуванні з цього питання.

5.

У випадку відкликання або призупинення повноважень першого віцепрезидента, віце-президента або члена іншого виборного органу, Виконком за
поданням Бюро може призначити тимчасово виконуючого обов’язки особи,
повноваження якої відкликані або призупинені, на термін такого призупинення
або до наступної Конференції.
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Стаття 33. Дисциплінарні положення
1.

До спортсменів, тренерів, суддів та інших осіб, що працюють та задіяні в
системі боксу, можуть застосовуватись дисциплінарні санкції за неспортивну
поведінку та порушення чинних на той час регламентних документів IBA,
EUBC та ФБУ.

2.

До спортсменів, тренерів, суддів та інших осіб, що працюють та задіяні в
системі боксу, можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:

2.1.

попередження;

2.2.

зауваження;

2.3.

обов’язковий грошовий внесок;

2.4.

анулювання результату бою;

2.5.

позбавлення звання та/чи нагороди;

2.6.

заборона знаходитись у місті проведення змагань;

2.7.

дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників майбутніх
змагань;

2.8.

позбавлення права брати участь у зазначеній кількості змагань або протягом
визначеного терміну або довічно;

2.9.

позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного терміну або
довічно;

2.10. тимчасове припинення членства в ФБУ;
2.11. відміна проведення запланованих змагань в конкретному місці;
2.12. виключення зі складу ФБУ.
3.

У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися декілька
дисциплінарних санкцій та видаватися декілька директив.

4.

Директива може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції,
вона визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може
примушувати особу здійснити певні дії.
Стаття 34. Власність, кошти та майно

1.

ФБУ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї
статутної діяльності.

2.

ФБУ може набувати право власності на:

2.1.

кошти та майно, передане членами ФБУ, або Місцевими осередками ФБУ, або
державою у встановленому порядку;

2.2.

кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

2.3.

майно, придбане за рахунок власних коштів;

2.4.

майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених ФБУ установ та
організацій, заснованих підприємств;
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2.5.

пасивні доходи (доходи, одержані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових
виплат, відшкодувань, а також роялті).

3.

Майно ФБУ складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у
вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
грошові та членські внески від членів, Осередків; пасивних доходів; дотації або
субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових
фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) ФБУ за рахунок
коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного
замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі
відповідно до міжнародних договорів України; грошові надходження від IBA
та EUBC; набуті в результаті підприємницької діяльності ФБУ,
підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств,
підприємств); доходів від основної діяльності ФБУ відповідно до цього
Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи
набутих на інших підставах, не заборонених законом.

4.

Власністю ФБУ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та
нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери
та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної
діяльності ФБУ, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

5.

ФБУ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві
власності майном. ФБУ не несе відповідальності за зобов'язаннями членів та
Осередків, які також не несуть відповідальності за зобов'язаннями ФБУ, якщо
інше не передбачено законом.

6.

ФБУ самостійно і незалежно:

6.1.

здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй
майном через її найвищий орган управління – Конференцію, або через інші
органи ФБУ в межах їх повноважень;

6.2.

має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи,
організації, необхідні для виконання статутних цілей, у тому числі засоби
масової інформації.

7.

Матеріальні цінності ФБУ, які є непридатними для подальшого використання
через вичерпаний термін користування, а також які були виявлені в результаті
інвентаризації як нестача, морально застарілі, фізично зношені або пошкоджені
внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим
або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані) підлягають
списанню з дотриманням вимог, передбачених законодавством.

8.

Доходи (прибутки) або майно ФБУ чи їх частина не підлягають розподілу між
її засновниками (учасниками), членами ФБУ, працівниками (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та
іншими пов’язаними з ними особами.

9.

Доходи (прибутки) та майно ФБУ використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання ФБУ, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
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Стаття 35. Змагання з боксу в Україні
1.

ФБУ має виключні повноваження на організацію і проведення змагань з боксу
в Україні. Лише ФБУ має повноваження організовувати або скасовувати
змагання в Україні за участю своїх членів і/або збірних команд України.

2.

Виконком уповноважений приймати рішення щодо започаткування нових
змагань, скасування або зміну умов проведення існуючих змагань.

3.

Виконком має право делегувати Місцевим осередкам повноваження з
організації та проведення відповідних змагань з боксу в порядку та на умовах,
обумовлених в локальних положеннях ФБУ.

4.

Члени та Осередки ФБУ при проведенні або участі в будь-яких міжнародних
заходів з боксу (змагання, матчеві зустрічі, турніри тощо) зобов’язані
заздалегідь отримати на це згоду від ФБУ.

5.

Перелік змагань з боксу, які проводяться під егідою ФБУ, затверджується
Бюро ФБУ.
Стаття 36. Комерційні та телевізійні права при проведенні змагань

1.

В межах законодавства та статутних документів, ФБУ на виключній основі
володіє та використовує усі права, пов'язані з національними змаганнями з
боксу, які вона організовує та проводить відповідно до повноважень,
делегованих їй державою. Під правами розуміється сукупність майнових та
немайнових прав інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись,
права на телевізійне мовлення, здійснення трансляції, ретрансляції, запис
(фіксування) і відтворення організації мовлення заходів національних змагань
з боксу без будь-яких обмежень стосовно змісту, часу, місця змагань,
технічних аспектів та засобів, незалежно від того, існують такі права зараз чи
виникнуть у майбутньому, а також права на рекламування, маркетинг, збут,
ліцензування, комерційну концесію, спонсорство, опублікування, діяльність
друкованих засобів масової інформації, використання комерційних
найменувань, знаків для товарів та послуг та майнових прав на них.

2.

ФБУ може використовувати ці права у встановленому законодавством
порядку на ексклюзивній основі (самостійно) або спільно з іншою юридичною
особою на підставі відповідних ліцензійних та інших договорів.
Стаття 37. Облік та звітність

1.

ФБУ веде статистичний та бухгалтерський облік відповідно до законодавства
України.

2.

Фінансові результати діяльності ФБУ визначаються на підставі річного звіту,
який затверджується Конференцією.

3.

Перший фінансовий рік ФБУ починається з дати державної реєстрації і
закінчується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають
календарним.

30
Стаття 38. Ревізійна комісія
1.

Ревізійна комісія ФБУ здійснює перевірки фінансово-господарською
діяльністю ФБУ за дорученням Конференції, Виконкому чи Бюро ФБУ.

2.

Ревізійна комісія обирається Бюро ФБУ з наявних на ринку та незалежних від
ФБУ аудиторських компаній.

3.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансової звітності ФБУ та направляє
письмовий звіт Конференції або органу, за дорученням якого проводилась
перевірка.
Стаття 39. Питання, не визначені в Статуті

1.

Виконком ФБУ уповноважений приймати рішення з усіх питань, не визначених
Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями
ФБУ, EUBC і IBA. За відсутності зазначених положень Виконком приймає
рішення згідно з принципами чесності та справедливості.
Стаття 40. Припинення діяльності ФБУ

1.

Припинення діяльності ФБУ здійснюється за рішенням, прийнятим
Конференцією, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду
про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

2.

Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи
має наслідком припинення юридичної особи.

3.

ФБУ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї
діяльності (саморозпуск).

4.

Рішення про саморозпуск ФБУ приймається Конференцією, якщо за це
проголосували не менш як три четвертих присутніх делегатів. Конференція
створює ліквідаційну комісію або доручають Виконкому здійснювати
повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ФБУ як
юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та
майна ФБУ після її припинення відповідно до цього Статуту.

5.

Реорганізація ФБУ здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це
проголосувало не менше три четвертих делегатів шляхом злиття, поділу,
приєднання або перетворення. Порядок та правові наслідки припинення
діяльності ФБУ шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони
(примусового розпуску) визначається відповідно до цього Статуту та чинного
законодавства України.

6.

У разі припинення ФБУ у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового
розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її
активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям У
разі припинення ФБУ у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового
розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її
активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне
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пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних
фондів) або зараховані до доходу бюджету.
7.

Якщо вартості майна ФБУ недостатньо для задоволення вимог кредиторів,
ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського
суду із заявою про порушення справи про банкрутство ФБУ відповідно
до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом".
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