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ПОЛОЖЕННЯ
про місцеві осередки (відокремлені підрозділи),
членство та членський облік ФБУ
Стаття 1. Членство в ФБУ
Членство у Всеукраїнській громадській організації «Федерація боксу
України» (далі – ФБУ) є індивідуальним та колективним.
2. Члени ФБУ діють з метою практичного втілення у відповідних регіонах
статутних цілей і завдань ФБУ, здійснюють всі або частину делегованих
функцій ФБУ на визначеній території, представляють і захищають
інтереси ФБУ в обсягах, визначених довіреністю, положенням (статутом)
або рішенням про створення відокремленого підрозділу.
3. Основою ФБУ є колективні члени – відокремлені підрозділи, створені в
адміністративно-територіальних одиницях України, а саме:
3.1. відокремлені підрозділи в областях, Автономній Республіці Крим, містах
Києві та Севастополі, які діяли зі статусом юридичної особи до 1 січня
2013 року (далі – відокремлені підрозділи або місцеві осередки зі
статусом юридичної особи);
3.2. відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо) створені після 1 січня 2013 року (далі –
відокремлені підрозділи).
4. Колективними членами ФБУ також можуть бути трудові колективи і
юридичні особи приватного та публічного права, що на законних підставах
займаються розвитком та популяризацією боксу в Україні, а також зв’язані
з видавницькою, інформаційною, просвітницькою, науково-дослідною та
іншою діяльністю у сфері професійного та аматорського спорту,
поділяють мету ФБУ, бажають сприяти досягненню її цілей та завдань,
виявили бажання взяти участь у діяльності ФБУ, виконувати передбачені
статутом ФБУ обов’язки, і регулярно сплачують членські внески.
5. Індивідуальними членами ФБУ є громадяни України, громадяни інших
країн чи особи без громадянства, які поділяють мету ФБУ, бажають
сприяти досягненню її цілей та завдань, виявили бажання взяти участь у
діяльності ФБУ, виконувати передбачені статутом ФБУ обов’язки, і
регулярно сплачують членські внески.
6. Колективні члени ФБУ беруть участь в роботі ФБУ через своїх
повноважних представників згідно встановлених органами управління
ФБУ норм представництва.
7. Індивідуальні члени ФБУ не приймають безпосередньої участі в діяльності
ФБУ, але беруть участь в роботі колективних членів ФБУ.
1.

Стаття 2. Відокремлені підрозділи ФБУ
Рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів ФБУ
приймається Конференцією ФБУ.
2. В одній адміністративно-територіальній одиниці може діяти лише один
відокремлений підрозділ ФБУ. Підпорядкування відокремлених
підрозділів здійснюється відповідно до ієрархічної структури, яка
встановлюється за адміністративно-територіальним принципом.
3. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються власним
Положенням, чинним законодавством України, статутом та внутрішніми
документами ФБУ, рішеннями органів ФБУ, які є обов'язковими до
виконання відокремленими підрозділами ФБУ.
4. До складу відокремленого підрозділу входять члени, що занесені до його
членського списку, сплатили членські внески та мають членські квитки.
5. Органами управління відокремленого підрозділу є органи, визначені його
положенням (статутом), а також керівні органи ФБУ, рішення і директиви
яких є обов’язковими для виконання керівними органами та всіма членами
відокремленого підрозділу.
6. Рішення керівних органів відокремленого підрозділу набувають чинності в
порядку, передбаченому його положенням (статутом).
7. Повноваження керівника відокремленого підрозділу визначаються
положенням про відокремлений підрозділ, довіреністю ФБУ, рішеннями
органів ФБУ, статутом ФБУ та чинним законодавством.
8. Керівник відокремленого підрозділу не вправі укладати правочини від
імені ФБУ, окрім випадків, якщо такі повноваження на укладення
правочинів визначені у довіреності, виданій Президентом ФБУ.
9. Посада керівника відокремленого підрозділу є добровільною. Керівник
відокремленого підрозділу може в будь який час скласти повноваження
шляхом подання відповідної заяви на ім’я Президента ФБУ.
10. Керівник відокремленого підрозділу може бути відсторонений з посади за
рішенням Бюро ФБУ у таких випадках: невиконання обов’язків та функцій
керівника відокремленого підрозділу; вмотивованої заяви більшості членів
відокремленого підрозділу щодо призначення керівником відокремленого
підрозділу іншої особи; набуття чинності рішенням суду, яким особу
засуджено за кримінальний злочин; грубого порушення статуту чи інших
положень та внутрішніх документів ФБУ; іншої вмотивованої причини.
11. Керівники відокремлених підрозділів здійснюють представництво всіх
членів відокремлених підрозділів на Конференції ФБУ.
12. Повноваження щодо припинення діяльності відокремлених підрозділів
належать Конференції ФБУ. У разі прийняття Конференцією ФБУ рішення
про припинення відокремленого підрозділу, правонаступником майна,
активів та пасивів такого відокремленого підрозділу є ФБУ.
1.

Стаття 3. Місцеві осередки зі статусом юридичної особи
1.

Місцеві осередки ФБУ, які діяли зі статусом юридичної особи до 1 січня
2013 року, зберігають за собою статус юридичних осіб.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Місцеві осередки ФБУ зі статусом юридичної особи мають своє
положення (статут), який повинен містити інформацію про найменування
такого осередку, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів,
порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень
керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення (статут)
місцевого осередку не може суперечити закону, статуту та внутрішнім
документам ФБУ.
Рішення про внесення змін до положень (статутів) місцевих осередків, про
зміни у складі керівних органів, про зміну місцезнаходження, а також
рішення про припинення діяльності місцевих осередків приймаються за
погодженням з Бюро ФБУ.
Положення (статути) місцевих осередків зі статусом юридичної особи
діють в частині, що не суперечить Закону України «Про громадські
об'єднання», Статуту та положенням ФБУ.
Місцеві осередки зі статусом юридичної особи зобов’язані привести
власні положення (статути) у відповідність із Законом України «Про
громадські об'єднання» згідно «Типового положення місцевого осередку
ФБУ» (Додаток 1) в строк до 31.12.2016р.;
Місцеві осередки зі статусом юридичної особи вправі самостійно
створювати власні відокремлені підрозділи в порядку, передбаченому
діючим законодавством.
Уповноваженим органом з питань реєстрації місцевих осередків зі
статусом юридичної особи, а також їх відокремлених підрозділів, є
відповідний реєстраційний орган, в якому зберігається реєстраційна
справа такого осередку, якщо інше не передбачено діючим законодавством
України.
Місцеві осередки зі статусом юридичної особи щорічно звітують перед
ФБУ про кількісний та персональний склад осередку та своїх
відокремлених підрозділів. Звіт подається наприкінці календарного року.
Стаття 4. Порядок набуття членства в ФБУ

Членство в ФБУ є прямим (для колективних членів) або опосередкованим
через відокремлений підрозділ (для індивідуальних членів).
2. Прийом індивідуальних членів в ФБУ здійснюється на підставі особистої
заяви, яка подається до відокремленого підрозділу за місцем постійної
реєстрації кандидата на вступ.
3. Індивідуальний член вважається прийнятим з моменту сплати членського
внеску та отримання членського квитка.
4. Прийом колективних членів в ФБУ здійснюється на підставі письмової
заяви до Виконкому ФБУ, до якої додаються:.
• копія статуту (положення) з позначкою про реєстрацію;
• копія свідоцтва про державну реєстрацію;
• протокол зборів вищого органу з рішенням про вступ до ФБУ;
• письмові рекомендації щонайменше трьох членів ФБУ;
• докази сплати вступного членського внеску.
1.

5.
6.

Колективний член вважається прийнятим з дня затвердження
відповідного рішення Виконкомом ФБУ.
Коли поновлюється членство в ФБУ осіб, які раніше вибули, заповнюється
заява про поновлення членства та сплачується членський і вступний
внески.
Стаття 5. Права та обов’язки членів ФБУ

1. Члени ФБУ мають право:
1.1. обирати та бути обраними до органів управління та комісій ФБУ;
1.2. брати участь в роботі і обговоренні будь-яких питань діяльності ФБУ
згідно норм представництва, затверджених органами управління ФБУ;
1.3. делегувати довірених осіб для участі у роботі Конференції, комісій та
робочих груп ФБУ;
1.4. користуватися допомогою ФБУ з питань статутної діяльності у
першочерговому порядку;
1.5. звертатися до ФБУ та її відокремлених підрозділів за допомогою у
захисті своїх законних прав та інтересів;
1.6. робити запити до органів управління ФБУ з питань статутної діяльності
та отримувати відповіді з цих питань не пізніше 15 днів з моменту
звернення;
1.7. оскаржувати діяльність/бездіяльність будь-яких органів управління та
посадових осіб ФБУ;
1.8. безперешкодно виходити із складу ФБУ шляхом подання письмової заяви
органам управління ФБУ;
1.9. використовувати логотип та інші атрибути ФБУ.
2. Члени ФБУ зобов’язані:
2.1. дотримуватися статуту ФБУ, виконувати рішення, що приймаються
органами управління ФБУ, додержуватись положень законодавства
України, норм моралі і принципів спортивної етики;
2.2. приймати активну участь у реалізації мети та завдань ФБУ, виконувати її
проекти, програми, на високому рівні організовувати спортивні заходи в
своєму регіоні;
2.3. не чинити дій, які можуть завдати шкоду інтересам або престижу ФБУ;
2.4. своєчасно і оперативно надавати ФБУ на її запит всю інформацію про
діяльність відокремленого підрозділу;
2.5. своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески.
Стаття 6. Ведення членського обліку, вступні та членські внески
1.
2.

3.

Облік індивідуальних та колективних членів ФБУ здійснює Генеральний
секретар ФБУ.
Облікові документи (заяви, копії статутів, свідоцтв про реєстрацію,
ліцензій, протоколів загальних зборів трудових колективів) та книга обліку
членів ФБУ ведуться та зберігаються у Генерального секретаря ФБУ.
Розміри вступних та членських внесків для індивідуальних і колективних
членів ФБУ, а також порядок їх сплати, визначаються Виконкомом ФБУ.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

У разі добровільного виходу чи виключення з числа членів ФБУ сплачені
вступний та членські внески – не повертаються.
Члени ФБУ можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді
добровільних внесків. В окремих випадках Виконком ФБУ може звільняти
від сплати вступного та членських внесків або зменшувати їх розміри.
Розмір членських внесків для індивідуальних членів наступний:
• офіційна особа змагань
125,00 грн.;
• тренер, суддя
125,00 грн.;
• спортсмени: чол.
125,00 грн.;
• спортсмени: чол.- молодь, жінки, жінки-молодь
100,00 грн.;
• спортсмен: чол.- юніори, жинки-юніори, юнаки
75,00 грн.
Членські внески сплачуються індивідуальним членом один раз на рік
добровільно, або в обов’язковому порядку за умови участі в офіційних
змаганнях, які проводяться під егідою ФБУ.
Розмір членських внесків для колективних членів ФБУ складає еквівалент
500,00 доларів США на рік, які сплачуються в гривнях за курсом НБУ на
день платежу.
Членські внески колективних членів мають бути сплачені не пізніше 01
березня року, за який здійснюється внесок.
Стаття 7. Порядок припинення членства

Припинення членства в ФБУ може здійснюватися в добровільному і
примусовому порядках.
2. Індивідуальний член ФБУ має право в будь-який час за власним бажанням
вийти зі складу ФБУ. Для цього подається заява на ім'я керівних органів
відокремленого підрозділу після виконання усіх зобов'язань перед ФБУ чи
її членами.
3. У випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків будьякий член ФБУ може бути примусово виключений з ФБУ.
4. Підставами для виключення з членів ФБУ можуть бути:
4.1. порушення статуту ФБУ, законодавства України або некоректні дії, що
негативно впливають на престиж ФБУ;
4.2. несплата без поважних причин членських внесків.
5. Виключення із членів ФБУ проводиться рішенням Бюро ФБУ з наступним
затвердженням такого рішення Конференцією ФБУ.
6. Рішення про виключення члена ФБУ може бути оскаржене зацікавленою
особою до КДК ФБУ в порядку, визначеному с ч. 1 ст. 3 статутом ФБУ.
7. Вступ в ФБУ осіб, раніше виключених з числа членів, можливий не
раніше, ніж через 6 календарних місяців після їхнього виключення.
8. Особи, що вийшли чи були виключені з ФБУ, не мають права вимагати
повернення коштів, послуг чи будь-якого майна, наданого ФБУ в якості
членських внесків або добровільних пожертвувань. Вони також не мають
права на відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з їх членством в
ФБУ.
1.

Стаття 8. Заключні положення
1.
2.
3.

Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються
Виконкомом ФБУ.
Органи управління місцевих осередків ФБУ можуть вносити пропозиції
щодо внесення змін та доповнень до цього Положення.
Всі питання, що не врегульовані цим Положенням і статутом ФБУ, які
стосуються взаємовідносин між членами ФБУ, вирішуються відповідно до
вимог законодавства України.

Додаток 1
до Типового положення місцевого осередку,
Затвердженого Рішенням Виконкому ФБУ
від 17 грудня 2015 року, протокол № 2
зі змінами від 08 червня 2016 року, протокол № 2

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації
«Федерація боксу України»

2016 рік

ПРАВОВА ФОРМА, НАЙМЕНУВАННЯ, АДРЕСА

1.

1.1. _________________ осередок Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу
України» (далі – Осередок) є місцевим осередком зі статусом юридичної особи
Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України» (далі – ФБУ), який
на добровільних засадах об'єднує громадян для реалізації мети та завдань,
передбачених цим Положенням та Статутом ФБУ.
1.2. Осередок є неприбутковою громадською організацією.
1.3. Територія діяльності Осередку поширюється на __________ область України (далі –
Регіон)
1.4. Офіційним найменування Осередку є:
• повне найменування українською мовою – __________ осередок Всеукраїнської
громадської організації «Федерація боксу України»;
• скорочене найменування українською мовою – _____________ осередок ФБУ.
1.5. Юридична адреса Осередку: _________________________________
2.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Осередок є юридичною особою відповідно до законодавства України та рішення
вищого органу управління ФБУ (ч. 8 ст. 5 Статуту ФБУ, ч. 1 ст. 3 Положення ФБУ
«Про місцеві осередки, членство та членський облік», затвердженого Виконкомом
ФБУ від 17.12.2015 р., зі змінами від 08.06.2016 р.).
2.2. Осередок має самостійний баланс, власну організаційну структуру, може набувати
майнових і немайнових прав, на правах господарського управління має власні кошти,
майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, має рахунки в установах банків,
може від свого імені бути позивачем/відповідачем у суді.
2.3. Осередок визнає за ФБУ статус національної федерації, що, поряд з місцевими
повноваженнями Осередку, надає ФБУ виключне право 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 проведення
змагань з боксу в Україні.
2.4. Правовою основою діяльності Осередку є Конституція та законодавство України,
Статут ФБУ, це Положення, регламентні документи та рішення загального характеру,
що приймаються ФБУ і є обов’язковими для всіх її членів.
2.5. Осередок повністю визнає статути і регламентні документи ФБУ, AIBA і EUBC та
керується ними в своїй діяльності.
2.6. Осередок не може бути членом будь-якої організації професійного боксу, а також не
може мати будь-які договірні зв’язки з такими організаціями.
2.7. Осередок визнає мету, принципи і завдання спортивного руху, взаємодіє з місцевими
органами влади з питань фізичної культури і спорту.
2.8. Осередок має власну символіку, погоджену з ФБУ.
3.

МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головна мета діяльності Осередку – забезпечення та сприяння зростанню розвитку,
рівня і масовості боксу в Регіоні та захист членів Осередку.
3.2. Завдання Осередку:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.

вирішення всіх питань, що стосуються розвитку та популяризації боксу в Регіоні;
сприяння формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і моральновольових якостей громадян засобами боксерського спорту;
організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у
розвитку боксу в Регіоні;
підготовка боксерів для збірних команд України з боксу та забезпечення гідного
представництва Регіону у всеукраїнських і місцевих змаганнях з боксу;
сприяння реалізації в Регіоні політики розвитку боксу, впровадженої ФБУ;
удосконалення системи підготовки боксерів Регіону;
розвиток системи пропаганди і популяризації боксу в Регіоні;
захист прав та інтересів членів Осередку;
проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та
практичних занять з питань розвитку боксу в Регіоні;
розповсюдження інформації про діяльність ФБУ в Регіоні, підтримка контактів та
співробітництво з ФБУ.

3.3. Напрямки діяльності Осередку:
3.3.1.
сприяння залученню молоді до занять боксом в Регіоні шляхом поширення
інформації про бокс, як вид спорту;
3.3.2.
внесення пропозицій щодо вдосконалення розвитку боксу до ФБУ та до місцевих
органів виконавчої влади з питань фізкультури і спорту;
3.3.3.
підготовка боксерів для збірних команд України з боксу;
3.3.4.
розроблення, впровадження та забезпечення реалізації довгострокових програм
розвитку боксу в Регіоні;
3.3.5.
розробка і затвердження календаря спортивних заходів в Регіоні, положень про
змагання та сприяння їх затвердженню місцевими органами влади з питань
фізкультури і спорту;
3.3.6.
організація і проведення спортивних змагань в Регіоні, навчально-тренувальних
зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів для членів Осередку, інших
членів ФБУ та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, безпосередня
участь в організаційному та фінансовому забезпеченні цих заходів;
3.3.7.
здійснення контролю за дотриманням всіма членами Осередку установчих та
регламентних документів ФБУ та AIBA, як при здійсненні статутної діяльності, так
і під час проведення спортивних змагань в Регіоні;
3.3.8.
здійснення профілактичних заходів щодо попередження застосування та
розповсюдження допінгу;
3.3.9.
запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу
чесне проведення змагань або спричинити зловживання у боксі;
3.3.10. надання правової і соціальної допомоги членам Осередку, турбота про ветеранів
боксу Регіону;
3.3.11. організація в Регіоні конференцій і курсів для тренерів, суддів та інших фахівців
боксу;
3.3.12. представлення до нагородження з боку ФБУ та органів місцевої влади видатних
боксерів, тренерів, суддів та інших фахівців боксу;
3.3.13. безпосередня участь у здійсненні заходів з питань сертифікації, будівництва та
експлуатації спортивних споруд, розширенні виробництва та розповсюдження
боксерського обладнання серед членів Осередку;
3.3.14. створення в структурі Осередку робочих органів (комісій) для найбільш
ефективного виконання своїх статутних завдань;
3.3.15. виготовлення погодженої з ФБУ нагородної і пам’ятної атрибутики та сувенірної
продукції;
3.3.16. отримання кредитів в установах банків без обмеження сум, а також залучення
коштів фінансових і товарних кредитів з внутрішніх фінансових ринків для
реалізації політики розвитку боксу в Регіоні;

3.3.17.

3.3.18.
3.3.19.

укладання угод з державними установами та організаціями, приватними
підприємствами, громадськими організаціями та іншими юридичними особами
будь-якої форми власності;
створення юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність
відповідає меті (цілям) Осередку та сприяє її досягненню;
заснування засобів масової інформації, видання методичної, довідкової,
інформаційної та іншої продукції з питань розвитку боксу.

4.

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОСЕРЕДКУ.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОСЕРЕДКУ

4.1. Членами Осередку можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 14 років,
визнають Статут, завдання та напрями діяльності ФБУ.
4.2. Прийняття до членів Осередку здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка
бажає бути членом Осередку, за рішенням Виконкому Осередку.
4.3. Член Осередку керується цим Положенням, Статутом та іншими документами ФБУ,
приймає участь у діяльності Осередку, регулярно сплачує членські внески у
встановлених Осередком розмірі.
4.4. Права члена Осередку:
4.4.1.
обирати та бути обраним до складу керівних органів Осередку та ФБУ;
4.4.2.
приймати участь у вирішенні питань діяльності Осередку на Конференції або у
складі його керівних органів;
4.4.3.
вносити пропозиції щодо діяльності Осередку на розгляд Конференції та
Виконкому Осередку;
4.4.4.
одержувати необхідну інформацію про діяльність Осередку та його керівних
органів;
4.4.5.
використовувати символіку Осередку;
4.4.6.
брати участь у статутній діяльності Осередку, у спортивних, навчальних,
методичних та інших заходах, що проводяться Осередком;
4.4.7.
користуватися підтримкою Осередку у діяльності, що відповідає його статутній
меті;
4.4.8.
користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з
боку Осередку;
4.4.9.
у будь-який час добровільно припинити членство в Осередку шляхом подання
заяви до Виконкому Осередку.
4.5. Члени Осередку мають інші права, передбачені Статутом ФБУ та законодавством
України.
4.6. Обов’язки члена Осередку:
4.6.1.
брати активну участь у діяльності Осередку та сприяти виконанню його статутних
завдань;
4.6.2.
дотримуватися цього Положення, Статуту та регламентних документів ФБУ;
4.6.3.
виконувати рішення і директиви керівних органів Осередку та ФБУ;
4.6.4.
своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески;
4.6.5.
виконувати інші обов’язки, визначені цим Положенням та законодавством України.
4.7. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення члена з Осередку.
Член Осередку має право добровільно у будь-який час припинити членство шляхом
подання заяви до Виконкому Осередку. Членство в Осередку припиняється з дня
подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того ж дня припиняється
перебування члена Осередку на будь-яких (в тому числі на виборних) посадах в
Осередку.

4.8. Членство в Осередку несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету,
територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини,
пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
4.9. За дії, несумісні з перебуванням серед членів Осередку: порушення вимог Статуту
ФБУ, невиконання рішень і директив керівних органів Осередку та ФБУ, негідну
поведінку, що компрометує звання члена Осередку, вчинення дій або бездіяльності,
несумісних із метою Осередку, вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну
майнову або немайнову шкоду Осередку або ФБУ, несплаті членських внесків,
неучасті в діяльності Осередку тощо, до члена Осередку застосовуються такі заходи, як
попередження або виключення з числа членів Осередку за рішенням Виконкому
Осередку.
4.10. Рішення про виключення з числа членів Осередку може бути оскаржене до КДК ФБУ в
порядку, передбаченому Статутом ФБУ.
5.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОСЕРЕДКУ

5.1. Осередок може створювати власні відокремлені підрозділи в Регіоні. В одній
адміністративно-територіальній одиниці Регіону може діяти один відокремлений
підрозділ Осередку.
5.2. Відокремлені підрозділи Осередку утворюються за рішенням Виконкому Осередку, в
порядку, визначеному законодавством України.
5.3. Відокремлені підрозділи Осередку не є юридичними особами.
5.4. Відокремлені підрозділи Осередку утворюються та здійснюють свою діяльність на
основі Статуту ФБУ, Положення Осередку, а також положення про відокремлений
підрозділ, розробленому згідно Типового Положення осередку ФБУ, затвердженого
Виконкомом ФБУ.
5.5. Напрямки діяльності відокремлених підрозділів мають відповідати статутній меті
(цілям) Осередку та ФБУ.
5.6. Відомості про утворення Осередком відокремленого підрозділу подаються
Генеральному секретарю ФБУ не пізніше 10-ти календарних днів після державної
реєстрації відокремленого підрозділу.
5.7. Відокремленні підрозділи Осередку представляють інтереси ФБУ та Осередку на
місцевому рівні і забезпечують реалізацію завдань, визначених цим Положенням та
Статутом ФБУ.
5.8. Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який призначається та
відкликається рішенням Виконкому Осередку. Керівник відокремленого підрозділу діє
на підставі довіреності, виданої Президентом Осередку. Керівник відокремленого
підрозділу призначається з числа членів Осередку.
5.9. Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється Президентом
Осередку, який несе особисту відповідальність за дотримання відокремленими
підрозділами директив, рішень, статутних та регламентних документів ФБУ.
5.10. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів Осередку приймається
Виконкомом Осередку.
6.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

6.1. Органами управління Осередком є:
6.1.1.
Конференція Осередку;
6.1.2.
Виконавчий комітет Осередку;
6.1.3.
Президент Осередку.

6.2. Засідання керівних органів Осередку можуть проводитись як за безпосередньої участі
членів Осередку, так і за допомогою Інтернет-зв’язку із використанням аудіовізуальних
комп’ютерних програм онлайн конференцій, які дозволять провести ідентифікацію
члена Осередку. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Виконком
Осередку та повідомляє членів органу (не пізніше, ніж за п’ять днів до визначеної дати
проведення засідання) про обрану форму засідання.
6.3. Будь яке засідання керівних органів Осередку оформлюється протоколом. Про форму
засідання обов’язково вказується у протоколі. Якщо засідання відбувалось за
допомогою Інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково вказується про це.

7.

КОНФЕРЕНЦІЯ

7.1. Конференція є вищим органом управління Осередком, до складу якого входять всі
діючі члени Осередку.
7.2. До повноважень Конференції належать:
7.2.1.
обрання та відкликання Президента Осередку та членів Виконкому;
7.2.2.
затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Осередку;
7.2.3.
заслуховування та затвердження звітів Президента та Виконкому;
7.2.4.
вирішення інших питань, віднесених цим Положенням та законом до повноважень
вищого органу управління громадської організації.
7.3. Виключно за погодженням з Бюро ФБУ приймаються рішення щодо:
7.3.1.
реалізації права власності на майно Осередку;
7.3.2.
внесення змін і доповнень до Положення Осередку;
7.3.3.
ухвалення рішення про реорганізацію та саморозпуск Осередку.
7.4. Рішення Конференції є повноважними за умови присутності на них більшості членів
Осередку.
7.5. Головою Конференції є Президент Осередку, якщо Конференцією не прийняте інше
рішення. Секретаря Конференції назначає Голова, якщо Конференцією не прийняте
інше рішення.
7.6. Рішення Конференції ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів
відкритим голосуванням, якщо Конференцією не прийняте рішення про проведення
таємного голосування.
7.7. Рішення з питань внесення змін і доповнень до цього Положення, реалізації права
власності на майно або щодо саморозпуску чи реорганізації Осередку, приймаються 3/4
голосів присутніх членів Осередку, оформлюються протоколом, який передається на
погодження до Бюро ФБУ. Погодження або вмотивована відмова мають бути надані
Бюро ФБУ протягом десяти календарних днів з моменту отримання протоколу від
Осередку, при цьому день отримання протоколу – не враховується.
7.8. Конференція скликається не менше одного разу на рік за рішенням Виконкому
Осередку. Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу не менше 1/3
складу членів Осередку, 1/3 складу Виконкому Осередку, за особистим рішення
Президента Осередку або за рішенням Бюро ФБУ.
7.9. Про час і місце проведення Конференції членів Осередку повідомляє Виконком
Осередку не пізніше ніж за десять робочих днів до її проведення. Повідомлення
здійснюється шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу члена
Осередку, яка надавалась ним при прийнятті в члени Осередку та є коректною і
достовірною. Додатково Виконком може направляти повідомлення члену Осередку
СМС-повідомленням на номер мобільного телефону, який надавався ним при
прийнятті в члени Осередку, або поштою – цінним листом, а також шляхом публікації
в засобах масової інформації.

7.10. Обов’язковою є публікація на сайті Осередку про проведення Конференції, яка має
бути розміщена не менше ніж за десять днів до проведення Конференції.
7.11. Рішення Конференції оформлюється протоколом, який підписується Головою та
Секретарем Конференції.
8.

ВИКОНКОМ

8.1. Виконком є постійним органом управління Осередком, який обирається Конференцією
на чотири роки. Кількісний склад Виконкому Осередку визначається Конференцією.
Головою Виконкому є Президент Осередку.
8.2. До повноважень Виконкому Осередку належить:
8.2.1.
виконання рішень органів ФБУ та Конференції Осередку;
8.2.2.
здійснення окремих повноважень у період між засіданнями Конференції;
8.2.3.
управління поточною діяльністю Осередку;
8.2.4.
затвердження внутрішніх документів Осередку;
8.2.5.
затвердження символіки Осередку та передання на узгодження Бюро ФБУ;
8.2.6.
затвердження порядку сплати членських внесків та встановлення їх розміру;
8.2.7.
ведення обліку членів Осередку, ухвалення рішення про їх прийняття та
виключення;
8.2.8.
обрання представників Осередку для участі в Конференції та інших офіційних
заходах ФБУ;
8.2.9.
прийняття рішень про заснування, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб,
затвердження їх установчих документів;
8.2.10. прийняття рішень про заснування та ліквідацію засобів масової інформації;
8.2.11. прийняття рішень про створення та припинення відокремлених підрозділів.
8.3. Засідання Виконкому відбуваються не менше чотирьох разів на рік, скликаються
Президентом Осередку або на вимогу 1/3 членів Виконкому.
8.4. Засідання Виконкому є повноважними при наявності більшості його членів. Члени
Виконкому повідомляються про таке засідання шляхом направлення їм повідомлення
на електронну адресу або за допомогою телефонного зв’язку. Рішення Виконкому
ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів, відкритим голосуванням.
8.5. Виконком звітує перед Конференцією про виконання покладених на нього завдань не
рідше одного разу на рік.
9.

ПРЕЗИДЕНТ

9.1. Президент Осередку обирається Конференцією Осередку терміном на чотири роки.
9.2. Президент Осередку здійснює свої повноваження згідно довіреності, виданої
Президентом ФБУ, та має наступні повноваження:
9.2.1.
забезпечує виконання директив, рішень і доручень керівних органів ФБУ;
9.2.2.
особисто керує діяльністю Осередку, забезпечує права і свободи членів Осередку, є
гарантом дотримання законодавства і Статуту ФБУ;
9.2.3.
представляє Осередок в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, в усіх державних та недержавних установах, підприємствах та
організаціях, а також у відносинах із іншими юридичними та особами та
громадянами в Україні та в інших державах, робить публічні заяви від імені
Осередку;
9.2.4.
укладає та підписує від імені Осередку правочини, договори, контракти та інші
фінансово-господарських документів, видає доручення, довіреності тощо;
9.2.5.
має право першого підпису фінансових та інших документів Осередку;
9.2.6.
здійснює поточне управління майном та коштами Осередку;
9.2.7.
відкриває і закриває рахунки Осередку в банках, підписує банківські та фінансові
документи;

9.2.8.
9.2.9.

9.2.10.
9.2.11.
9.2.12.

видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для
виконання членами Осередку документи;
приймає на роботу та звільняє із роботи штатних працівників Осередку, затверджує
штатний розклад, видає накази та інші обов’язкові для працівників акти, особисто
керує персоналом;
приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Осередку та здійснює інші
адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань;
виконує інші обов’язки, покладені на нього законодавством, цим Положенням,
керівними органами ФБУ, Конференцією та Виконкомом Осередку;
вчиняє інші дії, що не віднесені цим Положенням до виключних повноважень інших
органів.

9.3. Президент має право призначати собі заступника. У випадку, коли Президент
тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки виконує заступник або
один з членів Виконкому, старший за віком.
10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
10.1. Ревізійна комісія Осередку здійснює перевірки фінансово-господарською діяльністю
Осередку за дорученням Бюро ФБУ, Конференції або Виконкому Осередку.
10.2. Ревізійна комісія призначається з фахівців ФБУ, або обирається Виконкомом з наявних
на ринку та незалежних від Осередку аудиторських компаній чи аудиторів. Ревізійна
комісія здійснює перевірку фінансової звітності Осередку та направляє письмовий звіт
Конференції або органу, за дорученням якого проводилась перевірка.
11. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ
11.1. Члени Осередку мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність керівних
органів Осередку шляхом подання письмової скарги, а саме:
11.1.1. на дії, бездіяльність або рішення Президента або Виконкому Осередку – скарга
подається особисто Президенту ФБУ, який зобов’язаний розглянути і вирішити
скаргу протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів та надати заявнику письмову
відповідь. В разі відхилення скарги Президентом ФБУ – повторна скарга подається
до Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ, яка зобов’язана розглянути скаргу в
порядку, передбаченому Статутом ФБУ.
11.1.2. Рішення, дія або бездіяльність керівних органів Осередку можуть бути оскаржені
членом Осередку до суду в порядку, визначеному чинним законодавством.
12. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
12.1. Виконком Осередку та Президент Осередку щорічно звітують перед членами Осередку
з питань, пов’язаних із реалізацією покладених на них повноважень, на Конференції.
12.2. Керівні органи Осередку забезпечують для членів Осередку вільний доступ до
інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про виконання
статутних завдань.
12.3. Керівні органи Осередку надають відповіді письмово або електронною поштою на
запити членів Осередку щодо діяльності керівних органів Осередку та реалізації
статутних завдань у 10 (десяти) денний терміни.
13. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОСЕРЕДКУ
13.1. Посадові особи Осередку зобов’язані діяти в інтересах ФБУ та Осередку 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.

13.2. Посадові особи Осередку зобов’язані 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 обов’язків, а також не використовувати її в особистих
інтересах або в інтересах третіх осіб.
14. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. До членів та керівних органів Осередку, а також до спортсменів, тренерів, суддів та
інших осіб, що працюють та задіяні в системі боксу, можуть застосовуватись наступні
дисциплінарні санкції за неспортивну поведінку та порушення чинних на той час
регламентних документів ФБУ, AIBA та EUBC:
14.1.1. попередження;
14.1.2. зауваження;
14.1.3. обов’язковий грошовий внесок;
14.1.4. анулювання результату бою;
14.1.5. позбавлення звання та/чи нагороди;
14.1.6. заборона знаходитись у місті проведення змагань;
14.1.7. дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників майбутніх змагань;
14.1.8. позбавлення права брати участь у зазначеній кількості змагань або протягом
визначеного терміну або довічно;
14.1.9. позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного терміну або
довічно;
14.1.10. тимчасове припинення членства ФБУ;
14.1.11. довічне припинення членства в ФБУ;
14.1.12. відміна проведення запланованих змагань в конкретному місці;
14.1.13. виключення зі складу членів ФБУ.
14.2. У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися декілька
дисциплінарних санкцій та видаватися декілька директив.
14.3. Директива може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, вона
визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може примушувати особу
здійснити певні дії.
15. КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНО КОМІСІЯ ФБУ
15.1. Осередок, всі його відокремлені підрозділи, члени та посадові особи визнають
виключну юрисдикцію Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ (КДК ФБУ) як вищого
органу здійснення правосуддя в системі ФБУ.
15.2. КДК ФБУ вирішує всі внутрішні конфлікти та спори між ФБУ, її членами,
спортсменами, тренерами та іншими особами, які задіяні або працюють у боксі, згідно
вимог законодавства України та регламентних документів AIBA, EUBC та ФБУ.
15.3. КДК ФБУ вповноважена розглядати скарги на рішення, дії та бездіяльність керівних
органів Осередку.
15.4. КДК ФБУ вповноважена застосовувати дисциплінарні санкції до всіх членів ФБУ
(прямих і не прямих – членів Осередку) та видавати директиви.
15.5. Юрисдикція та процесуальні дії КДК ФБУ визначаються Положенням «Про
організацію та діяльність Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ», затвердженим
Виконкомом ФБУ.
15.6. Рішення КДК ФБУ є остаточними і обов’язковими для виконання всіма членами ФБУ
(прямими і не прямими – членами Осередку).
15.7. Рішення КДК ФБУ можуть бути оскаржені в Спортивному арбітражному суді (CAS)
(м. Лозанна, Швейцарія) в порядку, передбаченому Кодексом CAS та статутом ФБУ.

16. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ТА ЗВІТНІСТЬ
16.1. Осередок має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету
України та/або місцевих бюджетів відповідно до законодавства України.
16.2. У випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету
України та/або місцевих бюджетів, Осередок подає та оприлюднює звіти про цільове
використання цих коштів відповідно до закону.
16.3. Осередок, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть
бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, реєструються в органах
доходів і зборів та сплачують до бюджету обов'язкові платежі відповідно до
законодавства України. Надання Осередку та створеним ним юридичним особам
(товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на
підставах та в порядку, визначених законодавством України.
16.4. Осередок зобов’язаний:
16.4.1. зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про
діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно
оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Осередку, а також надавати її
органам реєстрації у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не
може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом;
16.4.2. готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат;
16.4.3. здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю
всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності
Осередку;
16.4.4. забезпечити ведення статистичного та бухгалтерського обліку та зберігання не
менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та
міжнародних операцій, а також іншої необхідної інформації, передбаченої законом, і
надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших
випадках, передбачених законодавством України.
16.5. Фінансові результати діяльності Осередку визначаються на підставі річного звіту, який
затверджується Президентом Осередку
16.6. Осередок звітує про використання коштів та майна перед своїми членами та перед
ФБУ.
17. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА
17.1. Осередок може мати право власності на будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме
та нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції,
інші цінні папери та будь-яке інше майно, необхідне для матеріального забезпечення
статутної діяльності Осередку, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у
використанні. Осередок може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно. Право
власності Осередку реалізовує вищий орган управління за погодженням з Бюро ФБУ в
порядку, передбаченому законом та цим Положенням.
17.2. Осередок має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його
власності будь-які правочини, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.
Кошти і майно Осередку використовуються для реалізації статутних завдань, оплати
праці та соціальних заходів.
17.3. Джерелами формування коштів і майна Осередку можуть бути:
•
членські внески;
•
кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога;
•
добровільні пожертви від членів Осередку та інших осіб;

•
•
•
•
•

дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів;
благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
кошти від основної діяльності Осередку (згідно цього Положення та законодавства);
пасивні доходи;
інші джерела, які допустимі чинним законодавством України для неприбуткової
організації.

17.4. Майно і кошти Осередку використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання Осередку, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених цим Положенням, а саме:
•
адміністративно-господарські потреби Осередку;
•
фінансування заходів, які проводяться згідно статутної мети Осередку;
•
оренду та придбання майна, необхідного для реалізації статутних завдань;
•
оплату праці працівників Осередку;
•
інші витрати, передбачені діючим законодавством для неприбуткової організації.
17.5. Осередок є самостійним і незалежним від ФБУ у питаннях прийняття рішень щодо
визначення умов і розмірів оплати праці працівників штатного апарату Осередку.
17.6. Кошти та інше майно Осередку не можуть перерозподілятись між його членами і
використовуються виключно для виконання статутних завдань відповідно до
законодавства України та даного Положення.
17.7. Доходи Осередку або їх частину заборонено розподіляти серед засновників
(учасників), членів Осередку, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними
осіб.
17.8. Осередок несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві
власності майном.
17.9. Члени Осередку не несуть відповідальності за зобов’язаннями Осередку.
18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
18.1. Припинення діяльності Осередку здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації
за рішенням Конференції Осередку, погодженим з Бюро ФБУ, або за рішенням суду
про заборону (примусовий розпуск) Осередку.
18.2. Припинення діяльності Осередку відбувається в порядку, визначеному Законом
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань".
18.3. Осередок має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї
діяльності (саморозпуск) або реорганізацію. Рішення про саморозпуск або
реорганізацію приймається Конференцією Осередку в порядку, встановленому цим
Положенням, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 3/4 членів Осередку,
присутніх на Конференції, і таке рішення було погоджено з Бюро ФБУ. Конференція,
яка прийняла рішення про саморозпуск Осередку, створює ліквідаційну комісію або
доручають Виконкому Осередку здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для
проведення припинення Осередку як юридичної особи, а також приймає рішення щодо
використання коштів та майна Осередку після його ліквідації відповідно до цього
Положення.
18.4. Якщо вартості майна Осередку недостатньо для задоволення вимог кредиторів,
ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із
заявою про порушення справи про банкрутство Осередку відповідно до Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

18.5. Кошти та інше майно Осередку в разі його припинення, ліквідації, саморозпуску,
злиття, поділу, приєднання або перетворення забороняється перерозподіляти між його
членами. В таких випадках кошти та майно Осередку передаються ФБУ або
спрямовуються до державного бюджету у випадках, передбачених законом.
19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
19.1. Порядок внесення змін і доповнень до цього Положення визначається цим
Положенням, Статутом ФБУ та чинним законодавством України.
19.2. Внесення змін та доповнення до цього Положення здійснюється за рішення
Конференції Осередку, якщо за такі зміни проголосували не менше як 3/4 присутніх
членів., і затверджується рішенням Бюро ФБУ.
19.3. Зміни, що були внесені до цього Положення, підлягають обов’язковій державній
реєстрації.

