
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням Виконкому ФБУ  

від 14.04.2017 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Наглядову раду Всеукраїнської громадської організації 

«Федерація боксу України» 
   

Стаття 1. Наглядова рада  

1. Наглядова рада Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу 

України» (далі відповідно «Наглядова рада» та «ФБУ») утворюється в 

якості постійної робочої групи за рішенням Виконкому ФБУ згідно п. 2.6. 

ст. 15 та ст. 27 Статуту ФБУ. 

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, Статутом та регламентними документами ФБУ і цим 

Положенням. 

3. Основними принципами діяльності Наглядової ради є: 

 колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень; 

 прозорість діяльності; 

 незалежність і неупередженість Членів Наглядової ради. 

 

Стаття 2. Мета, завдання, функції та права Наглядової ради  

1. Основною метою діяльності Наглядової ради є проведення незалежної 

оцінки результатів діяльності ФБУ по досягненню статутної мети та 

виконанню статутних завдань. 

2. Основними завданнями Наглядової ради є: 

 сприяння діяльності ФБУ щодо вирішення питань розвитку олімпійського 

боксу в державі та його гідного представництва на міжнародній арені; 

 подання органам управління ФБУ рекомендацій і пропозицій стосовно 

шляхів реалізації державної політики у сфері розвитку фізкультури та 

спорту (в частині олімпійського боксу), удосконалення напрямів 

діяльності ФБУ, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, 

залучення фінансових та інших ресурсів для реалізації статутних завдань. 

3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань: 

 готує і подає органам управління ФБУ пропозиції щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку діяльності ФБУ; 

 бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток 

матеріально-технічної бази ФБУ та її спортивної інфраструктури; 

 подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури ФБУ; 

 сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, 

матеріальних цінностей та нематеріальних активів для ФБУ; 

 на власний розсуд розглядає проекти документів, розроблені іншими 

комісіями ФБУ, та приймає рішення щодо них. 
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4. Наглядова рада має право: 

 отримувати від органів управління ФБУ та комісій ФБУ інформацію, 

необхідну для виконання Наглядовою радою покладених на неї завдань; 

 утворювати постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи для 

вивчення питань, що належать до її компетенції, залучати до участі в них 

представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і 

вищих навчальних закладів та окремих експертів; 

 інформувати органи управління ФБУ про стан діяльності та ефективність 

управління в ФБУ, подавати їм пропозиції щодо вжиття заходів для 

усунення виявлених недоліків. 

 

Стаття 3. Склад та порядок формування Наглядової ради  

1. До складу Наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні 

фахівці з боксу, представники органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів судової 

влади, представники бізнесу, підприємств, установ і організацій. 

2. Кількісний склад Наглядової ради становить до 15 осіб.  

3. Членами Наглядової ради не можуть бути члени органів управління або 

працівники ФБУ. 

4. До складу Наглядової ради входять Голова, Заступник голови, Секретар і 

Члени, які виконують свої обов’язки на громадських засадах і безоплатно. 

5. Персональний склад Наглядової ради затверджується Виконкомом ФБУ 

за поданням виконавчого директора ФБУ. 

6. Член Наглядової ради може достроково припинити свої повноваження на 

власний розсуд, звернувшись з відповідною заявою до її Голови. 

7. Члени Наглядової ради мають право: 

 брати участь у засіданнях органів управління ФБУ з правом дорадчого 

голосу; 

 ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

 подавати пропозиції до проектів рішень Наглядової ради; 

 надавати Голові Наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені 

до її компетенції. 

 

Стаття 4. Організація роботи Наглядової ради  

1. Наглядову раду очолює Голова, який персонально відповідає за 

виконання покладених на Наглядову раду завдань. 

2. Наглядова рада проводить роботу за власним планом робіт, який 

формуються на підставі пропозицій її членів і затверджуються Головою. 

3. Засідання Наглядової ради проводить її Голова, у разі його відсутності - 

Заступник голови. 

4. Голова Наглядової ради: 

 організовує роботу Наглядової ради; 
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 визначає функціональні обов’язки Заступника голови, Секретаря і Членів 

Наглядової ради; 

 планує та координує роботу Наглядової ради; 

 скликає і веде її чергові та позачергові засідання, виносить на розгляд 

Наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, 

підписує рішення Наглядової ради; 

 підписує запити, листи та інші документи Наглядової ради; 

 представляє Наглядову раду на підприємствах, в установах та 

організаціях; 

 здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової 

ради в межах її повноважень. 

5. Секретар Наглядової ради: 

 готує проект плану робіт Наглядової ради з урахуванням пропозицій її 

Членів і подає його для затвердження Голові Наглядової ради; 

 організовує підготовку і проведення засідань Наглядової ради; 

 забезпечує подання Членам Наглядової ради не пізніше ніж за п’ять 

робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали; 

 веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради та іншу 

документацію; 

 веде облік присутності Членів Наглядової ради на її засіданнях; 

 здійснює інші повноваження і виконує доручення Голови Наглядової 

ради, пов’язані з організацією її діяльності. 

6. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які 

скликаються не рідше одного разу на рік.  

7. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою або на 

письмову вимогу третини Членів Наглядової ради. Вимога про скликання 

позачергового засідання Наглядової ради повинна містити обґрунтування 

питання, яке вимагає обговорення та прийняття рішення. 

8. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не 

менше половини її Членів. 

9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 

половина присутніх на засіданні Членів Наглядової ради. 

10. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

11. Питання, які розглядаються Наглядовою радою, та прийняті рішення 

фіксуються в протоколах засідань, які підписують Голова і Секретар. 

12. Кожен Член Наглядової ради під час голосування має один голос, бере 

участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. 

13. Члени Наглядової ради, які не згодні з її рішенням, можуть викласти 

особливу думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення. 

14. Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються Членам та доводяться 

до відома органів управління ФБУ для розгляду та вжиття відповідних 

заходів. 

 


