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СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
«ФЕДЕРАЦІЯ ОХОРОНЦІВ УКРАЇНИ»

Цей статут визначає основи діяльності Всеукраїнської спілки громадських
організацій „Федерація охоронців України” (надалі - Федерація) та є статутним
документом, на підставі якого вона діє.
І. Загальні положення
1.Федерація охоронців України є спілкою громадських організацій, яка
створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.
2. Федерація створюється на невизначений термін, має всеукраїнський
статус та поширює свої дії на території України.
3. Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації у
встановленому законом порядку.
4. Федерація має власний бланк для листування.
5. Повна назва Федерації українською мовою - Всеукраїнська спілка
громадських організацій „Федерація охоронців України”; російською мовою –
Всеукраинский союз общественных организаций „Федерация телохранителей
Украины” для листування з російськомовними країнами.
Скорочена назва українською мовою ВСГО „Федерація охоронців України”
та російською мовою ВСОО „Федерация телохранителей Украины” - відповідно
українською та російською мовами.
6. Скорочена назва Федерації: українською мовою – ФОУ; російською
мовою – ФТУ.
7. Місцезнаходження Федерації: Україна, 04308, м. Київ, пр-т Правди, 33,
литер-А. Федерація може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.
ІІ. Мета та завдання Федерації
1. Метою Федерації є сприяння впровадженню в практику прогресивного
досвіду роботи, захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових,
спортивних прав та спільних інтересів членів Федерації.
2. Для виконання мети, зазначеної в п. 1 цього розділу, Федерація в
установленому законом порядку:
2.1. сприяє правовому і соціальному захисту членів Федерації, їх
законодавчому визнанню та підвищенню престижу;
2.2. бере участь у розробці правової, економічної та організаційно управлінської бази, що буде забезпечувати захист і підтримку з боку держави
членів Федерації;
2.3. здійснює представництво в державних органах та громадських і
міжнародних організаціях;
2.4. бере участь у реалізації політики в охоронній галузі з метою
задоволення потреб населення в забезпеченні їх майнової та особистої безпеки;
2.5. координує діяльність Членів Федерації;
2.6. бере участь у розробці проектів програм, метою яких є підвищення
рівня задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в охоронних послугах;
2.7. бере участь у прийнятті спільних організаційних рішень з розширення
обсягів охоронних послуг не пов’язаних з його розподілом;
2.8. бере участь у розробці нових технологій охоронних послуг;
2.9. сприяє здійсненню єдиної науково-технічної політики;
2.10. сприяє розвитку нових форм і методів взаємовигідних економічних
зв'язків і науково-технічного співробітництва Членів Федерації;
2.11. сприяє організації рекламних заходів та виставок;

2.12. бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва;
2.1.3. веде банк даних про потреби суб’єктів охоронної діяльності – Членів
Федерації в охоронному персоналі;
2.14 бере участь у розробці та впровадженні єдиних правил, стандартів,
вимог щодо здійснення охоронних послуг, інших правил та положень,
спрямованих на попередження порушень та зловживань при здійсненні охоронних
послуг (надалі - правила, положення та стандарти);
2.15. бере участь у розробці та впровадження вимог до професійної
кваліфікації працівників охорони;
2.16. сприяє організації навчання працівників охоронної діяльності;
2.17. створює, при необхідності, за окремим рішенням Ради Федерації,
третейського суду для вирішення суперечок між Членами Федерації, а також між
Членами Федерації і третіми особами (за згодою);
2.18. розробляє та впроваджує системи посередництва для дружнього
вирішення суперечок, що можуть виникати між Членами Федерації або між
Членами Федерації та третіми особами згідно етичних принципів і діючого в
Україні законодавства;
2.19. сприяє об'єднанню зусиль та можливостей фахівців ринку охоронних
послуг;
2.20. встановлює та підтримує зв'язки з іноземними фахівцями ринку
охоронних послуг;
2.21. бере участь за дорученням учасників професійної охоронної
діяльності та ринку охоронних послуг у вирішенні питань, що зачіпають їх
інтереси, у стосунках з органами державної влади та управління (звернення,
консультації тощо);
2.22. бере участь у розробці законопроектів і проектів підзаконних актів,
актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися охоронних
послуг;
2.23. виступає з публічними заявами з метою впливу на громадську думку з
приводу законопроектів і проектів підзаконних актів, актів органів місцевого
самоврядування, що можуть стосуватися національного та регіональних ринків
охоронних послуг;
2.24. виготовляє публікації і поширює публічно через засоби масової
інформації чи з допомогою інших методів, освітньої та іншої відповідної
інформації щодо проблем і дій, які впливають на національний та регіональний
ринок охоронних послуг;
2.25. встановлює та підтримує постійні зв'язки з органами масової
інформації з питань, що стосуються мети створення та діяльності Федерації;
2.26. організовує, проводить та підтримує, прямо чи опосередковано,
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців охоронної галузі;
2.27. сприяє популяризації, пропаганді та розвитку багатоборства
тілоохоронців, як службово-прикладного виду спорту: проведення національних
та міжнародних змагань, семінарів, конкурсів; підготовка висококваліфікованих
тренерів, інструкторів, суддів, спортсменів розрядників;
2.28. здійснює представницькі функції (пов'язані з досягненням цілей
Федерації) як на території України, так і за її межами;
2.29. співпрацює з учасниками ринку охоронних послуг - не Членами
Федерації, їх об'єднаннями і асоціаціями;

2.30. залучає на договірних засадах спеціалістів інших юридичних осіб - до
вивчення та розгляду питань поточної діяльності Членів Федерації;
2.31. отримує від Членів Федерації інформацію, документи та інші
матеріали, необхідні для узагальнення та прийняття відповідних рішень;
2.32. організує взаємодію з Членами Федерації, органами державної влади
та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами,
організаціями та об′єднаннями громадян з метою здійснення статутних завдань;
2.32. бере участь у створенні та підтримці інформаційного банку даних, що
містить законодавчу, нормативну, нормативно – технічну, методичну та науково –
технічну інформацію з усіх напрямків діяльності Членів Федерації;
2.33. подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності
підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду;
2.34. у випадках, передбачених законодавством, приймає участь у розробці
проектів регуляторних актів;
2.35. подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів
регуляторних актів, прийняття участі у відкритих обговореннях питань, пов'язаних
з регуляторною діяльністю;
2.37. здійснює підготовку експертних висновків з питань пов’язаних з
охоронною діяльністю та громадський аналіз впливу проектів регуляторних актів;
2.38. відстежує результативність регуляторних актів;
2.39. здійснює інші види діяльності, що направлені на реалізацію мети
створення Федерації.
ІІІ. Повноваження Федерації. Юридичний статус
1. Федерація є юридичною особою, має власне найменування, самостійний
(окремий) баланс, власні рахунки в банківських установах (в національній та/або
іноземній валюті), печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки,
прапор, символіку, може випускати свій бюлетень (журнал) тощо. Символіка
Федерації затверджується Президією Ради Федерації і підлягає обов’язковій
реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
2. Права і обов'язки юридичної особи Федерація набуває з дня її державної
реєстрації, яка здійснюється в порядку, встановленому для підприємств.
3. Федерація діє на підставі статуту, прийнятого загальними зборами.
4. Федерація у своїй діяльності керується законодавством України,
нормами і правилами, що випливають із міжнародних договорів, ратифікованих
Верховною Радою України, актами місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, прийнятими у межах своєї компетенції та цим
статутом.
5. Федерація має право виступати учасником цивільно-правових відносин,
набувати майнові та немайнові права;
6. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів
Федерації у державних та громадських органах;
7. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори,
мітинги, демонстрації тощо);
8. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання
громадян, надавати допомогу в їх створенні;
9. Створювати установи та організації.

10. Отримувати від органів державної влади і управління та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та
завдань.
11. Вносити пропозиції до органів влади та управління.
12. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.
13. Громадські організації Федерації мають право засновувати підприємства,
необхідні для виконання статутних цілей.
14.Федерація користується іншими правами, передбаченими законами
України.
15. Федерація має право укладати угоди стосовно нерухомого майна,
зокрема,
придбавати
державне
нерухоме
майно
у
процесі
приватизації/роздержавлення.
16. Федерація має право використовувати власне майно та майно, тимчасово
передане їй у володіння або користування відповідно до цільового призначення
цього майна; у будь-який спосіб відчужувати власне майно юридичним і фізичним
особам, а також передавати у тимчасове користування власне майно - основні
фонди та інші матеріальні цінності.
17. Федерація може здійснювати необхідну господарську та іншу
комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій
із статусом юридичної особи, засновувати підприємства у порядку, встановленому
законодавством.
18. Федерація несе відповідальність за власними зобов'язаннями усім
належним їй майном, на яке за рішенням суду може бути накладений арешт з
метою його подальшого продажу для покриття заборгованості перед кредиторами,
у порядку, встановленому чинним законодавством України.
19. Федерація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а
держава - за зобов'язаннями Федерації.
20. Федерація не відповідає за зобов'язаннями своїх Членів, а Члени
Федерації - за зобов'язаннями Федерації.
21. Федерація несе відповідальність за зобов'язаннями створених нею філій
та представництв, які здійснюють діяльність від імені Федерації.
22. Федерація може бути реорганізована у порядку, встановленому чинним
законодавством.
23. Федерація створюється на невизначений строк і може користуватися
всіма іншими правами, наданими юридичним особам чинним законодавством
України.
IV. Умови і порядок прийому в члени Федерації, вибуття з неї.
1. Засновники Федерації - громадські організації.
2. Членство у Федерації є добровільним. Членом Федерації може бути
об’єднання громадян, яке висловило бажання бути членом Федерації, має
відношення до сфери забезпечення державної безпеки та охоронної діяльності, в
установленому цим Статутом порядку, прийняті до складу членів Федерації
рішенням Президії Ради Федерації.
3. Всі Члени Федерації беруть на себе зобов'язання дотримуватися вимог
Статуту Федерації.
4. Правила і процедура прийому в Федерацію, мінімально необхідний
розмір вступних та щорічних внесків Членів Федерації рекомендуються Президією
Ради Федерації і затверджуються Радою Федерації.

7. Членство в Федерації може бути припинено за рішенням Президії Ради
Федерації:
7.1. Несплати членських внесків чи інших зборів протягом трьох (3)
місяців.
7.2. Невиконання Членом Федерації своїх обов'язків, визначених цим
Статутом.
7.3. Невиконання рішення третейського суду чи рішення дисциплінарних
органів Федерації.
8. Вступні, членські внески при виключенні чи виході з Федерації не
повертаються.
9. Правила і процедура прийому та виключення з Членів Федерації
рекомендуються Президією Федерації і затверджуються Радою Федерації.
10. Член Федерації може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням.
11. Особам, прийнятим до складу Федерації, вручається членський квиток та
нагрудний значок, а громадській організації – члену Федерації видається
свідоцтво.
V. Права і обов’язки Членів Федерації
1. Всі Члени Федерації, прийняті до неї після її створення, мають рівні
права і несуть обов'язки однакові з засновниками Федерації.
2. Члени Федерації мають право:
2.1. Брати участь через своїх уповноважених представників в управлінні
Федерацією у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом,
зокрема брати участь у прийнятті рішень Загальними зборами Членів Федерації
(надалі – Загальні збори), вносити пропозиції для розгляду Загальними зборами,
обирати та бути обраним до органів управління і контролю Федерації, тощо.
2.2. На пільгових умовах брати участь у будь-якій діяльності, що
здійснюється в межах Федерації, а також користуванні майном Федерації тощо.
2.3. Отримувати інформацію про діяльність Федерації: копію річного
балансу, затверджені протоколи засідань і звіти Ради.
2.4. Звертатися до Федерації чи до її об’єднань громадян за допомогою у
захисті своїх законних прав та інтересів.
2.5. Припинити Членство в Федерації (вийти зі складу Членів Федерації) в
порядку і на умовах, визначених цим Статутом, положеннями і правилами
Федерації.
2.6. Використовувати належність до Федерації відповідно до стандартів
етичної і професійної поведінки.
2.7. У випадку ліквідації Федерації, повернути своє майно, тимчасово
передане Федерації в користування.
2.8. Члени Федерації мають також інші права, передбачені чинним
законодавством, Установчими та іншими документами Федерації, а також
рішеннями Загальних зборів Членів Федерації.
3. Члени Федерації зобов'язані:
3.1. Виконувати вимоги чинного законодавства, виданих на його основі
підзаконних актів, вимоги Статуту, враховувати рішення органів управління
Федерації та їх відповідні рекомендації.
3.2. Сприяти досягненню мети Федерації, передбаченої цим Статутом.
3.3. Своєчасно сплачувати членські внески.

3.4. Не розголошувати надану їм інформацію, а також інформацію, що
стала їм відома внаслідок їх статусу і яка має конфіденційний характер стосовно
Федерації або будь-кого з її Членів, оголошену такою в установленому порядку.
3.5. Не допускати випадків зловживання приналежністю до Федерації.
3.6. Виконувати рішення третейського суду та дисциплінарних органів
Федерації.
3.7. Передавати на розгляд третейського суду Федерації (згідно підсудності,
встановленої правилами та положеннями Федерації) суперечки, що виникають між
ними та іншими Членами Федерації, суперечки, що виникають між ними та
особами, що користуються їх послугами на ринку послуг з охорони (клієнтами,
інвесторами тощо) при наявності згоди чи вимоги таких осіб.
VI. Порядок утворення і діяльність статутних органів Федерації,
обласних організацій та їх повноваження. Загальні питання управління
Федерацією
1. Органами управління Федерації є:
1.1. Загальні збори Членів Федерації.
1.2. Рада Федерації, Голова ради, Президія ради Федерації.
1.3. Президент Федерації.
1.4. Перший Віце-президент.
2. Федерація повинна завжди забезпечувати справедливе і все стороннє
представництво поглядів і інтересів кожного зі своїх Членів у процедурах щодо:
2.1. Прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого правила чи
положення Федерації.
2.2. Обрання Членів Ради Федерації.
2.3. Управління іншою діяльністю і справами Федерації.
3. Жодна процедура, правило чи положення Федерації, за якими будь-якій
групі або класу Членів Федерації надається перевага чи будь-яка інша можливість
непропорційно більшого впливу на будь-який орган управління Федерації,
визначений цим Статутом, не можуть бути прийнятими.
4. Очолює роботу Федерації, керує діяльністю Президії – Президент. при
його відсутності – Перший Віце-президент.
Загальні збори членів Федерації
1. Вищим керівним органом Федерації є загальні збори, які скликаються
один раз на чотири роки та визначаються правомірними, якщо в роботі беруть
участь більше двох третин делегатів, обраних від більшості громадських
організацій Федерації.
2. Загальні збори членів Федерації скликаються рішенням Ради або
Президента Федерації. Письмове повідомлення про Загальні збори надсилається
не пізніше 30 календарних днів перед початком Загальних зборів.
2.1. Позачергові Загальні збори Федерації можуть скликатися Президією
Ради Федерації з власної ініціативи.
3. Рада повинна письмово повідомити Членів Федерації про дату, місце, час і
порядок денний, норму представництва Загальних зборів.
4. Представники громадських організацій - Члені Федерації мають право
вимагати включення до порядку денного додаткові питання, якщо їх вимога буде
підтримана не менше 20% представників - Членів Федерації. Письмова вимога
повинна надійти Раді Федерації не пізніше 25 календарних днів до початку

щорічних Загальних зборів і не пізніше 7 календарних днів до початку
позачергових Загальних зборів.
5. У виключних випадках, відповідно до процедур, встановлених правилами
та положеннями Федерації, Загальні збори можуть проводитися шляхом
поіменного опитування, окрім випадків, коли йдеться про ліквідацію чи
реорганізацію Федерації.
6. Члени Федерації (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах,
повинні бути належним чином зареєстровані перед початком Загальних зборів.
6.1. Рішення, прийняті Загальними зборами, заносяться до протоколу.
6.2. Реєстраційні списки, а також протокол Загальних зборів, підписуються
головуючим та секретарем засідання.
6.3. Належним чином прийняті та оформлені рішення Загальних зборів
обов'язкові для всіх Членів Федерації, незалежно від їх участі у Загальних зборах.
6.4. Загальні збори виносять рішення простою більшістю голосів, якщо цим
Статутом чи положеннями Федерації не передбачено іншого.
6.5. Загальні збори виносять рішення, як правило, шляхом відкритого
голосування (якщо Загальними зборами не буде прийнято іншого рішення).
6.7. Загальні збори можуть приймати рішення виключно з питань, що
внесені до порядку денного загальних зборів.
7. Інтереси представників громадських організацій - Членів Федерації на
Зборах можуть бути представлені іншою особою на основі довіреності, виданої
згідно правил Федерації, та згідно чинного законодавства України.
8. До компетенції Загальних зборів належить:
8.1 Визначення основних напрямів діяльності Федерації, затвердження
стратегічних планів її діяльності.
8.2. Заслуховування і затвердження звітів Ради Федерації.
8.3. Внесення змін та доповнень до Статуту за поданням Ради Федерації.
8.4. Схвалення загального і фінансового звітів про результати роботи за
минулий рік; схвалення бюджету Федерації на наступний рік.
8.5. Обрання Ради Федерації, Президії Ради Федерації.
8.6. Обрання Президента, Першого віцепрезидента Федерації, ревізійної
комісії терміном на 4 роки з визначенням порядку її формування, складу і
повноважень.
8.7. Реалізація права власності на майно та кошти Федерації.
8.8. Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Федерації.
8.9. Вирішення інших питань, віднесених до компетенції Загальних зборів
визначених цим Статутом, правилами та положеннями Федерації.
9. Рішення Загальних зборів з питань реорганізації і ліквідації та внесення
змін і доповнень до Статуту Федерації приймаються більшістю двох третин
делегатів, обраних від більшості громадських організацій - Членів Федерації.
Рада Федерації
1. Рада Федерації керує справами Федерації в період між Загальними
зборами. Рада складається з посадових осіб - членів громадських організацій
Федерації, що виконують свої членські обов'язки.
2. Рада Федерації підзвітна в своїй діяльності Загальним зборам і
організовує виконання їх рішень.

3. Засідання Ради Федерації проводяться регулярно по мірі виникнення
необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ради скликаються її
Головою і є правомірними у разі присутності більшості її членів.
4. Член Ради Федерації може бути представлений на основі довіреності,
виданої згідно чинного законодавства України.
5. Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх Членів Ради
Федерації може приймати рішення про перенесення засідання Ради Федерації.
6. Рішення Ради Федерації виносяться простою більшістю голосів.
7. На кожному засіданні Ради Федерації ведеться письмовий протокол, в
який вносяться рішення Ради Федерації. Протокол підписується головуючим і
секретарем засідання.
8. Кількісний склад Ради Федерації та порядок її формування
затверджується Загальними зборами Федерації.
9. Рада Федерації:
9.1. Розглядає договори про співробітництво Федерації з державними
органами, іншими професійними учасниками, їх об'єднаннями і асоціаціями,
закордонними установами і організаціями.
9.2. Приймає рішення про розпорядження майном і коштами
Федерації в межах повноважень наданих загальними зборами.
9.3. Скликає чергові та позачергові Загальні збори.
9.4. Переглядає проект бюджету Федерації, поданий Президентом Федерації
і подає його на затвердження Загальним зборам.
9.5. Подає Загальним зборам рекомендації щодо розміру і порядку сплати
вступних і членських внесків.
9.6. Подає на затвердження Загальним зборам правила, положення та
стандарти, віднесені до їх компетенції.
9.7. Приймає рішення про створення постійних і тимчасових комітетів і
робочих груп Федерації, визначає їх склад і порядок роботи.
9.8. Заслуховує і схвалює звіти комітетів і робочих груп Федерації.
9.9. Затверджує штатний розпис Федерації.
9.10. Подає на розгляд та затвердження Загальним зборам зміни і
доповнення до цього Статуту.
9.11. Затверджує всі правила, положення та стандарти Федерації, з
винятками, передбаченими цим Статутом.
9.12. Приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію
представництв, філій Федерації, здійснює управління ними та затверджує
документи про створення філій (представництв).
9.13. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту і рішень
Загальних зборів, крім тих що належать до виключної компетенції загальних
зборів.
9.14. Рада Федерації на своєму першому засіданні обирає зі свого складу
Голову Ради Федерації.
Голова Ради Федерації:
1. Підзвітний Раді Федерації, у своїй діяльності керується вимогами Статуту
та діючого законодавства України.
2. Очолює Раду Федерації та її Президію, розподіляє повноваження,
обов’язки між членами Президії.

3. Здійснює підготовку засідань Ради Федерації і головує на них, від імені
Ради Федерації підписує документи.
4. Готує, разом з Президентом Федерації, матеріали і пропозиції на розгляд
Ради Федерації, Президії Ради Федерації і Загальних зборів.
5. Рада Федерації може залучати до своєї роботи сторонніх фахівців.
6. Зміни та доповнення до Статуту, правила, положення та стандарти,
рекомендовані Радою Федерації для затвердження Загальними зборами, надаються
Членам Федерації не пізніше 20-ти днів до початку Загальних зборів.
Президія Ради Федерації:
1. Президія Ради Федерації є вищим постійно діючим колективним керівним
органом Федерації, який в період між засіданнями Ради Федерації здійснює
управління Федерацією, координує і направляє його діяльність, надає необхідну
практичну допомогу обласним організаціям Федерації
2. Президія Ради Федерації забезпечує виконання рішень загальних зборів
Федерації, керує діяльністю Федерації, вирішує всі питання, за винятком тих, що
віднесені до виняткової компетенції Федерації.
3. Засідання Президії Ради Федерації проводяться регулярно по мірі
виникнення необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.
4. Засідання Президії Ради Федерації набуває сили, якщо в ньому беруть
участь більше половини її членів. Рішення приймається більшістю голосів її
присутніх членів.
5. Розглядає питання щодо прийому до складу Федерації нових членів та їх
виключення.
6. Обирає Віце-президентів за напрямками діяльності.
7. Згідно зі Статутом скликає загальні збори Федерації, визначає норму
представництва від обласних організацій та пропонує їй порядок денний, делегує
повноваження Президії Ради Федерації щодо їх підготовки.
Президент Федерації
1. Обирається Загальними зборами Федерації зі складу обраних делегатів
громадських організацій Федерації прямим голосуванням терміном на чотири роки
і є вищою посадовою особою Федерації.
2. Президент очолює роботу Федерації. Він без довіреності вчиняє від імені
Федерації всі юридичні дії, що не суперечать положенням і рішенням Федерації,
представляє її перед усіма установами і організаціями.
3. Організовує діяльність Федерації у відповідності до чинного
законодавства України, цього Статуту.
4. Вирішує питання поточної діяльності Федерації.
5. Розробляє поточний і перспективний плани діяльності Федерації і
виносить їх на затвердження Ради Федерації.
6. Підписує всю офіційну документацію.
7. Стежить за відповідністю діяльності Федерації до цього Статуту.
8. Керує здійсненням програм Федерації.
9. Розробляє проект бюджету Федерації, подає його на погодження Раді
Федерації.
10. Несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл і використання
матеріальних і фінансових фондів на підставі рішень Загальних зборів та Ради
Федерації та її Президії.

11. Діє без доручення від імені Федерації, представляє і захищає її інтереси у
відносинах з усіма установами, організаціями і громадянами, в тому числі
закордонними.
12. Укладає угоди, видає доручення від імені Федерації на виконання будьяких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки.
13. У разі необхідності скликає позачергові Загальні збори Федерації.
14. Призначає адміністративний апарат (Дирекція), який очолює
Генеральний директор, у своїй діяльності він керується Положенням,
затвердженим Радою Федерації.
15. Підписує зміни та доповнення до Статуту Федерації.
16. Затверджує функціональні обов'язки Першого віце-президента, Віцепрезидентів та штатних працівників Федерації.
17. Перший Віце-Президент виконує функції Президента за його
дорученням в разі його відсутності.
Ревізійна комісія
1. Ревізійна комісія є вищим контролюючим органом Федерації, яка
керується в своїй діяльності законами України, іншими нормативно-правовими
актами та цим Статутом.
2. Склад Ревізійної комісії Федерації визначається та обирається загальними
зборами членів Федерації строком на звітний період.
3. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед загальними зборами
Федерації, в період між загальними зборами інформує Раду Федерації та її
Президію про стан справ.
4. Готує на подає на розгляд Ради Федерації або її Президії питання, що
входять до її компетенції, та забезпечує виконання прийнятих рішень.
5. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних
зборів, за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 делегатів загальних
зборів - членів Федерації.
6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її
членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а
також особистих усних та письмових пояснень.
7. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових Загальних
зборів Федерації, якщо виникла загроза принциповим інтересам Федерації, або її
членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації та її членів.
VII. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого
майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та
іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань
1. Федерація є власником:
1.1. Вступних, поточних та інших членських внесків - Членів Федерації.
1.2. Інших доходів та майна, набутих Федерацією на підставах, не
заборонених чинним законодавством.
2. Федерація має власний бюджет. Бюджет складається, затверджується та
виконується згідно з правилами та положеннями Федерації.
3. Федерація може створювати фонди Федерації, загальна кількість, цільове
призначення, порядок формування/поновлення та витрачання яких визначається
Загальними зборами Членів Федерації.

4. З метою виконання статутних завдань і цілей Федерація може
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом
створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи,
заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.
5. Контроль за діяльністю Федерації здійснюють компетентні державні
органи відповідно до чинного законодавства.
VIII. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів
1. Єдиним статутним документом Федерації є його Статут.
2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють на загальних зборах
Федерації. Зміни до Статуту Федерації підлягають обов’язковій реєстрації.
3. При затвердженні Статут підписують Засновники Федерації на підставі
рішення Загальних зборів. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Президент
Федерації або Перший віце-Президент. Підпис представника члена Федерації на
Статуті може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи, колектив
якої є Членом Федерації.
IX. Порядок припинення діяльності Федерації. Вирішення майнових
питань, пов'язаних з його ліквідацією.
1. Реорганізація (злиття, приєднання, розділ, перетворення) чи ліквідація
Федерації здійснюється за рішенням Загальних зборів Федерації, або за рішенням суду.
2. Ліквідація Федерації здійснюється Ліквідаційною комісією, яка
створюється Загальними зборами, а в разі банкрутства чи припинення діяльності
Федерації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною ним. З
моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по
управлінню справами Федерації.
3. Ліквідаційна Комісія повинна опублікувати в офіційних друкованих
засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Федерації і про порядок і
строки подання претензій кредиторами.
Ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів і осіб, що мають з
Федерацією договірні відносини.
4. Членам Федерації повертається майно, тимчасово передане ними
Федерації.
5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Федерації, виявляє її дебіторів
і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та
пред'являє їх для затвердження спеціально скликаним для цього Зборам.
6. У разі ліквідації Федерації, розпорядження її залишковими активами
здійснюється згідно рішенню Загальних зборів чи рішенню суду з урахуванням
вимог чинного законодавства, зокрема законодавства про неприбуткові
організації.
X. Облік та звітність
1. Фінансовий рік Федерації співпадає з календарним.
2. Федерація здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і
звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

