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Р О З Д І Л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Організаційно-правова форма, повноваження, юридичний статус та
штаб-квартира.
Громадська організація «Федерація гімнастики України»,( код ЄДРПОУ 21502651) ,
далі-Федерація , ( код ЄДРПОУ 21502651), зареєстрована 16.07.1997,
та
є
всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивного спрямування,
створеною відповідно до Законів України "Про об'єднання громадян" , діючою на
підставі Законів «Про громадські об»єднання» та „Про фізичну культуру і спорт" на
засадах індивідуального та колективного членства, що об'єднує осіб, які прагнуть
сприяти розвитку та популяризації гімнастичних дисциплін (далі - гімнастики) в
Україні.
1.

Правовою основою діяльності Федерації є Конституція України, Закони України
"Про громадські об»єднання " та "Про фізичну культуру і спорт", чинне законодавство
України, чинний Статут, Статут та регламентні документи Міжнародної федерації
гімнастики (далі –ФІЖ /FIG/ )та Європейської федерації гімнастики( далі- УЄЖ / UEG) ,
регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Федерацією
у межах її статутних повноважень і є обов'язковими для всіх її членів.
2.

Відповідно до чинного законодавства України , Федерація є юридичною особою, дії
якої поширюються на всю територію України, має право від свого імені укладати угоди,
набувати майнових та особистих немайнових прав, мати обов'язки, бути позивачем та
відповідачем у господарському або третейському суді, володіти майном на правах
власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в банківських установах, мати
печатку, бланки та штампи із своїм найменуванням та іншу символіку.
3.

ФГУ може вступати в українські та міжнародні громадські організації,їх
об»єднання, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а
також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать її цілям та завданням.
4.

Федерація є незалежною і неприбутковою всеукраїнською громадською
організацією, яка діє на принципах добровільності, вільного вибору території діяльності,
рівності перед законом, прозорості, відкритості , публічності та самоврядності, що
передбачає невтручання органів державної влади та місцевого самоврядування в її
діяльність.
5.

Для здійснення цілей та завдань, визначених даним Статутом, відповідно до свого
правового статусу, Федерація користується всіма правами, встановленими чинним
законодавством України, а саме:
6.

представляти і захищати свої законні права та інтереси своїх членів в органах
державної влади та державних установах, громадських організаціях, бути позивачем та
відповідачем з усіма правами, наданими їм законом ;
6.2
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та
немайнових прав;
6.3
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання
громадян, що займаються розвитком, пропагандою та популяризацією
гімнастики, як виду спорту, надавати допомогу в їх створенні;
6.4
виступати засновником установ,підприємств та організацій у встановленому
законом порядку ;
6.5
отримувати від органів державної влади та управління, а також органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
6.1
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вносити пропозиції до органів державної влади та управління стосовно розвитку
гімнастики;
6.7
поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
6.8
засновувати засоби масової інформації, установи та організації;
6.9
формувати збірні команди України з гімнастичних дисциплін для участі у
змаганнях, що проводяться під егідою ФІЖ (FIG) та УЄЖ ( UEG);
6.10 мати і використовувати символіку та атрибутику.
6.6

Федерація визнає правила та принципи Олімпійської Хартії і здійснює свою
діяльність у взаємодії з Національним Олімпійським комітетом України, у
співробітництві з державними установами, громадськими та іншими організаціями на
засадах незалежності та доброї волі, в інтересах спорту та олімпійського руху.
7.

Федерація може отримувати статус національної з моменту прийняття відповідного
рішення центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту України.
В цьому випадку, поряд з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених
законодавством для громадських організацій і чинним Статутом, також користується
повноваженнями щодо розвитку гімнастики , делегованими центральним органом
виконавчої влади з фізичної культури і спорту України,та правом представляти даний
вид спорту в міжнародних спортивних організаціях і на міжнародних спортивних
змаганнях, а також виключним правом на організацію та проведення офіційних
міжнародних змагань на території України та національних змагань.
8.

Федерація визнає цілі та завдання Міжнародної федерації гімнастики (FIG),
Європейської федерації гімнастики( UEG), керується в своїй діяльності регламентними
документами зазначених організацій та приймає на себе зобов'язання дотримуватися
положень, передбачених їх Статутами, що не суперечать законодавству України.
9.

10.Федерація дотримується суворого політичного, расового та релігійного нейтралітету.
Виступає проти дискримінації своїх членів на політичній, расовій або релігійній основі.
11.Офіційним найменуванням Федерації є:
українською мовою - Громадська організація „Федерація гімнастики України"
англійською мовою – Public organization " Ukrainian Gymnastics Federation".
Скорочене найменування :
українською мовою - Федерація гімнастики України або
"ФГУ"
англійською мовою - Ukrainian Gymnastics Federation or
"UGF"
12.Юридична та поштова адреси Федерації : 01001,
м.Київ,вул..Інститутська,1
14.Електронна адреса: ufg@ukraine-rg.com
СТАТТЯ 2. Мета, цілі та завдання
2.1.Основна мета Федерації – розвиток та пропагування гімнастичних дисциплін як
видів спорту, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних,
спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, підвищення ролі фізичної культури
і спорту у всебічному розвитку особистості, зміцненню здоров'я, формування здорового
способу життя, підвищення через спорт міжнародного авторитету України у світі.
2.2.Цілі Федерації:
2.2.1. керівництво і поширення єдиного процесу розвитку та розповсюдження
гімнастики в Україні;
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2. 2.2. забезпечення та сприяння зростанню рівня та масовості даного виду спорту на
основі консолідації та координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його
розвитку;
2.2.3.удосконалення серед своїх членів системи спортивної підготовки
висококваліфікованих спортсменів, тренерів та суддів;
2.2.4. сприяння у забезпеченні належних умов для виступу українських гімнастичних
команд на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, європейських та інших спортивних
змаганнях, гідного представництва України у міжнародному спортивному співтоваристві
та ведення справ у дусі європейської солідарності;
2.2.5.співробітництво , розвиток і зміцнення зв'язків із міжнародними та
національними федераціями, асоціаціями, об'єднаннями, неурядовими організаціями,
установами та підприємствами;
2.2.6.дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів
Федерації;
2.2.7.удосконалення системи підготовки молодих спортсменів;
2.2.8.сприяння створенню, у встановленому чинним законодавством порядку,
сучасної навчально-тренувальної та медико-реабілітаційної бази для підготовки
спортсменів;
2.2.9.сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних та інших громадських
організаціях об'єднаннях спортивного напрямку;
2.2.10.сприяння правовому і соціальному захисту членів Федерації - спортсменів,
тренерів та інших спеціалістів, врахування їх інтересів та врегулювання спорів між ними;
2.2.11.сприяння зміцненню та вдосконаленню матеріально-технічної бази Федерації;
2.2.12. підготовка гімнастів у сфері спорту вищих досягнень у відповідних
гімнастичних видах спорту;
2.2.13.вирішення питань, що стосуються гімнастики в Україні, на засадах
демократичного управління, організація взаємодії і співробітництва громадян і
організацій, зацікавлених у розвитку гімнастики в Україні в дусі миру, взаєморозуміння
без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та раси;
2.2.14.розвиток цілісної системи популяризації та пропаганди гімнастики;
2. 2.15.сприяння у проведені семінарів, конференцій та інших науково-методичних та
практичних заходів з питань розвитку гімнастики;
2.2.16.набуття статусу національної федерації завдяки результатам своєї діяльності
2.3.Завдання Федерації:
2.3.1. участь у розроблені та забезпечення реалізації довгострокових державних і інших
програм розвитку гімнастики, у т. ч. підготовки спортсменів міжнародного рівня, збірних
команд України до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи;
2.3.2. цілеспрямоване удосконалення та поширення гімнастики в Україні з урахуванням
його об'єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо через
молодіжні та дитячо-юнацькі програми;
2.3.3.формування складів збірних команд України з дотриманням спортивних принципів
та максимально прозорими критеріями, забезпечення динамічної співпраці регіональних
та збірних команд;
2.3.4.організація та проведення на території України всеукраїнських змагань (турнірів,
чемпіонатів, першостей), міжрегіональних та міжнародних змагань з гімнастики,
навчально-тренувальних зборів, інших заходів серед членів Федерації;
2.3.5.робота по вивченню історії розвитку гімнастики в Україні;
2.3.6. з забезпечення дотримання вимог Статут ФІЖ (FIG) та інших регламентних
документів всіма членами Федерації;
2.3.7. контроль та забезпечення дотримання всіма її членами установчих та регламентних
документів Федерації, офіційних Правил, неухильне виконання директивних документів
ФІЖ (FIG) при проведенні змагань з гімнастики;
2.3.8. захист інтересів членів Федерації у відносинах з центральними та місцевими
органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями та іншими
особами;
2.3.9.отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на
території України;
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2.3.10. надання рекомендацій щодо участі в міжнародних змаганнях гімнастів, що
представляють осередки Федерації;
2.3.11.представлення спортсменів, тренерів та інших фахівців з гімнастики до нагород,
заохочень та почесних звань Федерації , сприяння в представленні до державних
нагород, заохочень та почесних звань, передбачених чинним законодавством України;
2.3.12.виготовлення в установленому чинним законодавством України порядку
офіційної нагородної, пам'ятної атрибутики та сувенірної продукції;
2.3.13.впровадження внутрішньої системи атестації та ліцензування тренерів,
спортсменів та суддів з гімнастики, які є членами ФГУ;
2.3.14дотримання умов двостороннього договору між Федерацією та центральним
органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
СТАТТЯ 3. Відносини з Міжнародною федерацією гімнастики (FIG)
1.Федерація гімнастики України, у випадку надання їй статусу національної федерації
,має право представництва України в Міжнародній федерації гімнастики і будує свої
відносини з нею на засадах взаємної поваги, повного визнання її компетенції та
юрисдикції.
2.За необхідності, Федерація визначає свої відносини із Міжнародною федерацією
гімнастики (FIG) шляхом укладання відповідних дво- або багатосторонніх договорів з
іншими гімнастичними федераціями чи їх об»єднаннями..
СТАТТЯ 4 . Відносини з Українською федерацією гімнастики ( УФГ) та іншими
Федераціями
1.Федерація може вступати в якості колективного члену до Української федерацієї
гімнастики ( УФГ) чи іншої гімнастичної Федерації , а також об»єднуватись з УФГ та
іншими Федераціями в Асоціації у встановленому законом порядку.
2.Федерація заради своїх цілей, мети та завдань, може укладати будь-які угоди з УФГ чи
іншими
федераціями стосовно розвитку гімнастики,
виключно на принципах
добровільності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, прозорості,
відкритості , публічності та самоврядності.
Договірні відносини сторін при цьому будуються на їх вільному волевиявленні ,
дотриманні спортивного принципу, спортивної етики та взаємоповаги до статусу одна
одної.
3.ФГУ, у співпраці з УФГ та іншими Федераціями, реалізує державну політику в галузі
фізкультури та спорту, чим забезпечує належне представництво української гімнастики у
міжнародних спортивних органах та організаціях,за наявності найвищих показників в
розвитку окремого гімнастичного виду спорту,має право отримувати всі повноваження
для його представництва та подальшого розвитку в Україні, з правом підпису стосовно
цього на відповідних офіційних документах ,заявках тощо.
СТАТТЯ 5. Офіційні мови
Офіційною мовою Федерації є українська мова.
Робочими мовами Федерації є українська,російська, англійська мови, а в міжнародних
відносинах використовуються офіційні мови Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
2. Офіційні документи федерації друкуються українською та/або англійською мовами.
У разі розбіжностей при перекладах, український варіант має переважну силу згідно із
чинним Статутомм.
1.

Р О З Д І Л II. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ
СТАТТЯ 6. Членство
Членство в Федерації є індивідуальним та колективним , може бути прямим повним
(постійним), тимчасовим або асоційованим, тобто через відокремлені підрозділи, на
засадах добровільності, рівних прав та обов'язків .
2.
Індивідуальним членом Федерації може бути особа - громадянин України,
громадянин іншої держави, або особа без громадянства за умови, що його діяльність
1.
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пов'язана з роботою у гімнастиці і ця особа визнає та повністю поділяє мету та статутні
завдання Федерації, бажає сприяти її діяльності .
3.
У межах однієї адміністративно-територіальної одиниці України створюється і діє
тільки один відокремлений підрозділ , що реєструється (легалізується) у встановленому
чинним законодавством України порядку, після чого набуває повноважень з розвитку та
управління гімнастикою і визнається Федерацією.
4.
Відокремлені підрозділи та колективні члени ФГУ діють з метою практичного
втілення у відповідних регіонах, галузях або установах статутних цілей і завдань
Федерації, мобілізації для цього місцевого або галузевого спортивного та фінансового
потенціалу, а також з метою поширення діяльності Федерації на території України.
Відокремлений підрозділ Федерації очолює Голова (Президент), обраний
демократичним шляхом,котрий підзвітний і підконтрольний ФГУ.
СТАТТЯ 7. Порядок прийому у члени ФГУ
1.
Індивідуальні члени приймаються Президією відповідно до вимог п.2 ст. 5
чинного Статуту.
2.
Колективні члени приймаються на підставі заяви, до якої додається рішення
загальних зборів колективу або рішення керівного органу організації, установи щодо
заяви про прийом до ФГУ. Колективні члени здійснюють свою діяльність у Федерації
через своїх представників.
3.
Заява складається українською мовою і повинна містити офіційне рішення
колективу організації або установи, прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, зобов'язання
щодо визнання та виконання норм і вимог чинного Статуту, регламентуючих документів
та рішень Федерації, а також зобов'язання запобігати діям, що суперечать її статутним
цілям та завданням.
4.
Положення про членство в Федерації затверджується її Президією
СТАТТЯ 8. Права та обов'язки членів ФГУ
8.1.Повне пряме (постійне) членство надає права брати участь у всіх заходах та справах
Федерації, а саме:
8.1.1.брати участь у висуванні та обранні (через своїх делегатів) керівних органів ФГУ,
бути обраними до складу керівних органів Федерації;
8.1.2.отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації;
8.1.3.вносити пропозиції щодо поліпшення роботи керівних та виконавчих органів;
8.2.4брати участь у спортивних, навчально-тренувальних, науково-методичних заходах,
семінарах та конференціях, що проводяться Федерацією, на засадах і в порядку,
визначеними її регламентними документами;
8.1.5.користуватися підтримкою Федерації у діяльності, що відповідає її статутній меті;
8.1.6.користуватися захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФГУ;
8.1.7.за власним бажанням вийти із членів Федерації.
8.2.Члени Федерації зобов'язані:
8.2.1.активно сприяти розвитку гімнастики в Україні, реалізації політики Федерації у
сфері гімнастики, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями та
установами України, що діють у зазначеній сфері;
8.2.2.співпрацювати з ФГУ в усіх питаннях стосовно організації та проведення змагань з
гімнастики;
8.2.3.підтримувати авторитет ФГУ, не чинити дії, що суперечили б Статутним цілям і
завданням Федерації, підривали її авторитет та престиж;
8.2.4.неухильно виконувати вимоги чинного Статуту, а також регламентів та рішень,
прийнятих керівними органами ФГУ в межах їх компетенції;
8.2.5.виконувати вимоги Статуту (Statutes&Technical Regulations) Міжнародної
федерації гімнастики, директив, регламентів та рішення її органів, офіційних Правил ;
8.2.6.забезпечувати дотримання вимог чинних Статутів і регламентних документів ФГУ
та ФІЖ (FIG) всіма особами, що є їх членами (юридичними та фізичними особами, в т.ч.
клубами, спортсменами, суддями, тренерами, офіційними особами, іншими фахівцями з
гімнастики), та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів
спортивного правосуддя ФГУ;

7

8.2.7.дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної
майстерності, включати ці принципи до своїх Статутів, а також слідкувати за їх
дотриманням клубами, спортсменами та офіційними особами;
8.2.8.дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань,
передбачених регламентними документами ФГУ та ФІЖ (FIG);
8.2.9.брати участь тільки в офіційних змаганнях, що проводяться або визначаються
Федерацією відповідно до її Статуту, регламентних документів та рішень;
8.2.10.забезпечувати відповідність своєї структури, установчих і регламентних
документів вимогам чинного Статуту та повідомляти про зміни в них;
8.2.11.проводити прозорі та демократичні вибори своїх керівних і виконавчих органів,
делегатів на Конференції ФГУ;
8.2.12.своєчасно сплачувати членські та інші обов'язкові внески;
8.2.13. виконувати всі норми, встановлені чинним Статутом.
8.3..Асоційоване членство надає право брати участь у всіх заходах та справах Федерації,
але виключає право прямого голосування.
8.4. .Федерація може завжди, в будь-який час, відміняти будь-яке рішення будь-якого її
відокремленого підрозділу , що не відповідає чинному Статуту або Статуту та рішенням
ФІЖ (FIG), офіційним Правилам проведення змагань.
8.5.Федерація є єдиним власником всіх комерційних прав на змаганнях та інших
спортивних заходах, що проводяться під її егідою. Президент та Президія уповноваженні
використовувати ці права для сприяння досягненню статутних цілей та завдань
Федерації.
8.6.Федерація визначає окремі правила прямого повного (постійного) або асоційованого
членства, а саме:
8.6.1.визнавати виключну компетенцію ФГУ та ФІЖ (FIG) щодо розвитку гімнастики,
проведення змагань та дисциплінарної юрисдикції, а також виконувати вимоги їх
Статутів, регламенти і рішення, що приймаються їх органами і це повинно бути
зафіксовано в Статуті кожного клубу гімнастики;
8.6.2.визнавати, що питання організації та проведення арбітражу, інспектування та
допінг-контролю змагань з гімнастики є виключною компетенцією ФГУ в особі її
відповідних комітетів;
8.6.3.повністю відповідати за участь своїх команд в змаганнях, відповідно до вимог
регламентних документів Федерації;
9.Федерація має виключне право на делегування
регіональним відокремленим
підрозділам Федерації певних повноважень щодо організації і проведення змагань
згідно із укладеними договорами.
СТАТТЯ 9. Припинення членських прав, вихід або виключення із ФГУ
9.1.Члени Федерації (індивідуальні та/або колективні) можуть припинити своє членство
в ФГУ у будь - який час за умови, що вони надіслали рекомендованим листом письмове
повідомлення про свій намір за один місяць до дати виходу із Федерації.
9.2.У разі розпаду, ліквідації організації або установи, або при вчиненні особою дій, що
порушують чинне законодавство України, або, якщо особа визнана судом винною у
скоєнні будь-якого злочину - членство в ФГУ автоматично і одразу припиняється.
9.3.Конференція та/або Президія може виключити колективного або індивідуального
члена із Федерації за умов:
9.3.1.істотних порушень чинних Статутів, регламентів та рішень Конференцій та/або
Президії ФГУ та ФІЖ (FIG);
9.3.2.діяльності або бездіяльності, що призвели до підриву міжнародної або регіональної
репутації гімнастики, авторитету та престижу Федерації;
9.4.Рішення про виключення колективного члена приймається Конференцією, якщо за
таке рішення проголосувало щонайменше 2/3 делегатів у разі наявності кворуму
відповідно до чинного Статуту.
5.Всі конфліктні питання розглядаються дисциплінарною комісією ФГУ.
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СТАТТЯ 10. Тимчасове припинення (призупинення) членства
10.1У випадках, коли член Федерації неодноразово припускався істотних порушень
Статутів та/або положень, рішень ФГУ та ФІЖ (FIG), прийнятих відповідно до них,
Президія має право тимчасово припинити (призупинити) його членство і таке рішення
набуває чинності з моменту його прийняття.
10.2 Питання тимчасового припинення членства передаються на розгляд чергового
засідання Президії або Конференції Федерації, що приймають рішення про
виключення члена Федерації , скасування або продовження тимчасового припинення
його членства.
Р О З Д І Л III. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ І ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО
СТАТТЯ 11. Почесне членство
11.1.Конференція ФГУ, за погодженням, може нагородити статусом Почесного
президента або надати Почесне членство особі за її видатні заслуги перед
українською та/або світовою гімнастикою.
11.2.Почесні президенти та/або Почесні члени можуть відвідувати засідання
Конференцій та Президії Федерації, при цьому маючи дорадчі повноваження
Р О З Д І Л IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФГУ
СТАТТЯ 12. Керівні органи управління та структура
12.1.Організаційну основу ФГУ складають відокремлені підрозділи та місцеві
осередки , що діють на підставі чинного Статуту , своїх Положень чи Статутів , що
приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються виконавчим органом
ФГУ.
12.2.Федерація здійснює управління гімнастикою через свої керівні органи (далі органи).
12.3.Вищі керівні органи:
12.3.1.Конференція ФГУ;
12.3.2 Позачергова Конференція ФГУ;
12.4.Виконавчі органи:
12.4.1.Президія ФГУ;
12.4.2. Виконавчий комітет ФГУ;
12.4.3.Постійні комісії ФГУ.
12.4.4.Опікунська рада ФГУ
12.3.Рішення керівних органів Федерації можуть бути оскаржені у встановленому
законами України порядку до відповідних судових установ за підвідомчістю після
вжиття заходів та спроб мирного врегулювання спірних питань.
СТАТТЯ 13. Конференція Федерації
13.1.Вищим керівним органом Федерації є Конференція .
13.2.Конференція проводиться не частіше одного разу у чотири роки, як правило,
після Олімпійських Ігор та Генерального Конгресу Міжнародної федерації
гімнастики.
13.3.До порядку денного Конференції можуть бути включені, без обмежень, будь-які
питання життєдіяльності Федерації, в тому числі питання, що належать до її
виключної компетенції.
13.4.Питаннями, що належать до виключної компетенції Конференції є:
- А) обрання осіб до складу Мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів;
- Б) обрання осіб до складу Лічильної комісії; Конференції
- В)розгляд та прийняття звіту Президії Федерації та Президента;
- Г)розгляд звіту Ревізійної Комісії Федерації;
- Д)затвердження основних напрямків діяльності Федерації;
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- Е)обрання Президента Федерації;
- Є)брання членів Президії Федерації , Виконкому та Ревізійної і Дисциплінарної
комісій;
- Ж) розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо затвердження Статуту та
внесення змін і доповнень до Статуту Федерації;
- З) надання почесного членства;
- И) прийняття рішення про припинення діяльності або ліквідацію ФГУ.
-К) реалізація права власності на майно Федерації
13.5..Офіційне письмове повідомлення про скликання Конференції надсилається
Президією членам Федерації не пізніше ніж за 2 місяці до дати її скликання.
Офіційне запрошення на Конференцію та відповідні документи, в тому числі порядок
денний, надсилаються за один місяць до проведення Конференції .
13.6.Члени Федерації, члени Президії та/або Президія мають право надавати письмові
пропозиції для включення питань до порядку денного Конференції. Такі пропозиції
повинні бути надіслані на адресу Президії не пізніше ніж за один місяць до початку
роботи Конференції, мають бути чітко сформульованими та містити причини подання.
13.7.Відокремлені підрозділи Федерації , не пізніше ніж за один місяць до дати
проведення Конференції направляють на адресу Президії протокол загальних зборів
колективу про обрання делегатів, згідно з нормами представництва та висунуті
кандидатури на обрання Президентом ФГУ, інші виборні посади до виконавчих органів
Федерації.
13.8.Члени Президії Федерації, що обрані до її складу безпосередньо попередньою або
позачерговою Конференцією, вважаються автоматично делегатами на Конференцію за
посадою .
13.9. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь делегати не
менше ніж 2/3 від загальної чисельності обраних ФГУ
13.10.Члени Президії ФГУ , Голови Ревізійної та Дисциплінарної
автоматичними делегатами на чергову конференцію.

комісій

є

СТАТТЯ 14. Позачергова Конференція Федерації
14.1.Позачергова Конференція може бути скликана
Президією або на письмову
вимогу не менше 2/3 від загальної кількості відокремлених підрозділів ФГУ.
14.2.У разі скликання Позачергової Конференції, засідання повинне відбутися протягом
2 місяців після письмової вимоги на його проведення.
14.3.Повідомлення про Позачергову Конференцію розсилається щонайменше за 21
день до дати її скликання.
14.4.Порядок денний Позачергової Конференції визначається Президією Федерації і
надсилається її членам за 15 днів до дати її проведення
14.5.Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Позачергової Конференції ,
відокремлені підрозділи ФГУ направляють до Президії Федерації протокол загальних
зборів про обрання делегатів згідно з встановленими нормами представництва на
Конференції
14.6.Члени Президії ФГУ , Голови Ревізійної та Дисциплінарної
автоматичними делегатами на позачергову конференцію.

комісій

є

СТАТТЯ 15. Голова Конференції , виконуючий обов'язки Голови
15.1. Головою Конференції є Президент Федерації або Перший віце-президент, або
обрана Конференцією особа.
СТАТТЯ 16. Протокол Конференції
16.1.Вся робота Конференції, , в тому числі всі пропозиції, викладаються в протоколах.
Протокол складається українською мовою .
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16.2.Протокол може виготовлятись також за допомогою стенограми або аудіо запису
Конференції,
СТАТТЯ 17. Голосування та право голосу
17.1.Делегати мають рівні права голосу за принципом: один делегат або один член
Президії- один голос.
17.2.Дозволяється голосування за довіреністю, у виняткових випадках, за рішенням
Конференції .
17.3.Рішення з питань щодо виборів Президента, членів Президії та Комісій, а також
окремих пропозицій по модифікації регламентів, положень, офіційних правил та
тимчасового припинення (призупинення) членства приймаються абсолютною більшістю
голосів делегатів, які беруть участь у роботі Конференції (50 відсотків голосів плюс
один голос).
17.4.Рішення з питань щодо внесення змін та доповнень до чинного Статуту, обрання
Почесного Президента та почесних членів, відкликання будь-якого або всіх членів
Президії , членів Комісій , приймаються 2/3 голосів делегатів, які беруть участь у роботі.
Конференції.
17.5.Рішення з питань, що не вказані у п.17.4 Статті 17 даного Статуту, приймаються
простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів) делегатів, які беруть участь
у роботі. Конференції. При цьому утримання від голосування не враховується.
17.6.Рішення щодо ліквідації (розпаду) ФГУ може бути прийнято 3/4 голосів делегатів,
які беруть участь у роботі Конференції та/або спеціально скликаної
Президією
Позачергової Конференції.
17.7. Члени ФГУ, членство яких тимчасово припинено (призупинено), та яким надано
тимчасове членство , права голосу не мають.
17.8.Голосування має бути відкритим, а при проведені виборів Президента - таємним, за
умови, якщо делегати Конференції не приймуть іншого рішення.
СТАТТЯ 18. Вибори
18.1.При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у першому турі
голосування, якщо його кандидатуру підтримано абсолютною більшістю голосів
присутніх на Конференції делегатів.
18.2.Якщо обрання у першому турі не відбулося, проводиться другий тур голосування,
за результатами якого обирається особа, кандидатура якої підтримана простою
більшістю голосів. За рівного розподілу голосів у другому турі проводиться третій тур, в
якому обирається особа, яка набрала просту більшість голосів. За умови рівного
розподілу голосів у третьому турі, обраною вважається особа, яка є найближчою за
статусом до відповідної посади .
СТАТТЯ 19. Набуття рішеннями чинності
19.1. Всі рішення, прийняті , Конференцією, набувають чинності з моменту їх
прийняття (проголошення), якщо інше не встановлено Конференцією або чинним
законодавством України.
19.2. Рішення Конференції є обов'язковими для всіх членів Федерації, незалежно від
посади.
СТАТТЯ 20 . Президія Федерації
20.1. Президія Федерації є керівним органом управління ФГУ між конференціями, що
підконтрольна та підзвітна Конференції і створюється для виконання статутних завдань
Федерації, рішень Конференції на період між ними.
20.2. До складу Президії ФГУ з правом вирішального голосу входять Президент,
Перший віце-президент, інші особи, що обрані Конференцією та Генеральний секретар.
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20.3. Кожен член Президії повинен обіймати активну посаду та здійснювати діяльність
на користь ФГУ. Якщо зазначена умова припиняє дію протягом терміну повноважень
особи, то така особа може втратити право на переобрання.
СТАТТЯ 21. Повноваження та права Президії Федерації
21.1. Президія має право приймати рішення з усіх питань, що не належать до виключної
компетенції Конференції або іншого органу ФГУ.
21.2. У винятковому випадку Президія може прийняти рішення з питання, що належить
до виключної компетенції Конференції, в тому числі про ротацію серед членів Президії,
однак таке рішення буде предметом ратифікації найближчої Конференції. Якщо таке
рішення не підтверджується Конференцією, то воно скасовується.
21.3. Президія Федерації виконує свої обов»язки до наступного її переобрання на
Конференції і має такі повноваження, що не можуть передаватися або скасовуватися:
21.3.1.скликання Конференцій ФГУ, визначення дати та місця їх проведення, порядку
денного та норми представництва делегатів;
21.3.2.затвердження персонального складу Виконкому Федерації, створення постійних,
тимчасових комітетів та інших робочих органів, призначення їх голів,призначення
Голови Опікунської ради;
21.3.3.призначення та відкликання Генерального секретаря;
21.3.4.санкціонування термінових рішень Виконкому та Комісій ФГУ;
21.3.5.організація та нагляд за бухгалтерським обліком, контроль за дотриманням
фінансової дисципліни;
21.3.6.затвердження та коригування річного бюджету Федерації, а також прийняття
рішень щодо надання фінансової підтримки членам федерації;
21.3.7.здійснення господарського управління і розпорядження коштами та майном
ФГУ;
21.3.8.ініціювання пропозицій для розгляду Конференцією;
21.3.9.затвердження штатного розпису службового аппарату Федерації, введення та
скорочення посад в штатному розписі;
21.3.10.погодження договорів, укладених від імені Федерації, із засобами масової
інформації, рекламними агенціями, спонсорами, торговими представництвами та інші;
21.3.11.затвердження усіх регламентів та положень змагань, що проводяться під егідою
Федерації та її колективними членами;
21.3.12.затвердження зразків нагородної, пам'ятної символіки та атрибутики, печаток та
штампів;
21.3.13.розгляд звернень, заяв та апеляцій від членів ФГУ;
21.3.14.призначення та зняття з посад головного та старших тренерів збірних команд, а
також, затвердження календарних планів спортивних та навчально-тренувальних заходів
ФГУ;
21.3.15.контроль за виконанням всіх рішень, прийнятих Конференціями , роботою
структурних підрозділів та інших органів ФГУ;
21.3.16. Президія може доручити підготовку та впровадження її рішень або контроль за
їх виконанням групам, або окремим своїм членам. Про виконання цих доручень членами
Президії надається відповідний звіт.
21.3.17 Президія керує справами ФГУ, за винятком обсягу повноважень, що делеговані
нею Генеральному секретарю, та за умови, що ці повноваження не належать Президії
відповідно до чинного Статуту.
21.3.18.Президія, згідно із статтею 9 даного Статуту, може припинити до наступної
Конференції повноваження свого члена або члена іншого органу Федерації, якщо є
юридичні підстави вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового
обов'язку або своїми діями чи бездіяльністю призвела до підриву авторитету та
престижу Федерації та гімнастики.
СТАТТЯ 22. Термін повноважень Президії Федерації
22.1.Термін дії повноважень членів Президії, обраних Конференцією, складає, як
правило, чотири роки, до обрання наступного складу на черговій Конференції.
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22.2.У випадку виникнення вакансії серед членів Президії , обраних Конференцією ,
Президія обирає заміну (проводить ротацію) на решту терміну повноважень, згідно із
п.21.2. статті 21 даного Статуту.
СТАТТЯ 23. Засідання Президії , прийняття рішень, протокол
23.1.Президія ФГУ збирається на свої засідання не менше чотирьох разів на календарний
рік. Президент скликає та є Головою на засіданні або, за його відсутності, Перший віцепрезидент.
23.2.На вимогу 1/3 членів Президії , Президент зобов'язаний скликати її
засідання протягом двох тижнів від дати такої вимоги.
23.3.Засідання Президії має кворум, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості
членів, включаючи Президента або, за його відсутності, Першого віце-президента.
23.4.Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Президії . Під час
голосування, за умови рівної кількості голосів, вирішальний голос має Головуючий.
Голосування є відкритим, якщо Президія не прийме інше рішення. За рівного розподілу
голосів , Головуючий має вирішальний голос.
23.5.Рішення Президії набуває чинності з моменту його прийняття та проголошення,
якщо на засіданні не прийнято інше рішення.
23.6.На засіданні Президії ведеться офіційний протокол. Протокол надається всім
членам Президії перед наступним засіданням. Прийняте рішення розміщується на
офіційній Інтернет - сторінці ФГУ
СТАТТЯ 24. Виконавчий комітет, повноваження та прийняття рішень
24.1.Виконавчий комітет Федерації створюється на строк до одного року з метою
розв'язання поточних, першочергових, надзвичайних та найскладніших питань, що
виникли в діяльності ФГУ і потребують негайного або оперативного вирішення в період
між засіданнями Президії ФГУ.
24.2.Порядок роботи Виконкому визначається положеннями цієї статті чинного Статуту
та відповідними розпорядженнями Президента чи Президії.
24.3.До складу Виконкому входять Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти,
Генеральний секретар за посадами та інші особи, які пропонуються Президентом ФГУ та
затверджуються рішенням Президії.
24.4.На засіданнях Виконкому головує Президент, а за його відсутності Перший віцепрезидент або визначений ним Віце-президент.
24.5.Порядок денний, час та місце проведення засідання Виконкому визначається
Президентом ФГУ. Члени Виконкому мають право внести до порядку денного питання,
що потребують оперативного вирішення.
24.6.Виконком має право призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші
групи фахівців, відряджати їх для виконання статутної діяльності в міста та області
України або за кордон.
24.7.Рішення Виконкому є обов'язковим для всіх членів ФГУ і набуває чинності з
моменту його прийняття, якщо не передбачено інше. Виконавчий комітет оперативно
інформує Президію про прийняті рішення.
24.8.Виконавчий комітет Федерації має такі повноваження:
24.8.1 моніторинг діяльності членів ФГУ, відокремлених підрозділів, комітетів та інших
органів, щодо дотримання вимог чинного Статуту;
24.8.2.організація поточної роботи по виконанню рішень Конференції та Президії ФГУ;
24.8.3.здійснення необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності та
наповнення бюджету ФГУ;
24.8.4.збереження активів ФГУ та впровадження заходів по запобіганню та виявленню
порушень або інших неправомірних дій, забезпечення достатніх фінансових резервів;
24.8.5.погодження контрактів із штатними працівниками службового апарату ФГУ,
встановлення щорічних фондів заробітної плати, компенсацій та премій членам збірних
команд;
24.8.6.залучення фахівців різних галузей для виконання статутних цілей та завдань;
24.8.7. погодження контрактів з гімнастами, тренерами та іншими спеціалістами,
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формування складів збірних команд та офіційних делегацій ФГУ для участі у
міжнародних змаганнях та чемпіонатах ФІЖ (FIG);
24.8.9.пошук та висування кандидатур на посади головних або старших тренерів збірних
команд;
24.8.10.планування спортивних та науково-методичних заходів для удосконалення
роботи по розвитку гімнастичної інфраструктури, участь у розробці державних та
міжвідомчих спортивних програм.
24.8.11.налагодження міжнародних зв'язків;
24.8.12.забезпечення напрямків роботи, визначених Президією ФГУ;
24.8.13.
контроль за діяльністю членів ФГУ , особливо щодо виконання вимог
чинного
Статуту, регламентів, положень, директив, рішень та наказів.
24.8.14.Засідання Виконкому має кворум та вважається повноважним, якщо в його
роботі бере участь абсолютна більшість членів. В окремих випадках засідання можуть
проводитись в режимі он-лайн конференцій за допомогою сучасних засобів
електронного та телефонного зв'язку за умови дотримання вимог цієї статті.
24.8.15.Рішення Виконкому приймаються простою більшістю голосів його членів. При
рівній кількості голосів у ході голосування вирішальний голос має Президент ФГУ. У
випадках прямої неможливості скликання засідання Виконкому у визначений
Президентом термін, рішення можуть прийматися із застосуванням сучасних засобів
електронного зв'язку.
СТАТТЯ 25. Опікунська рада
25.1.Опікунська рада .ФГУ створюється з метою вирішення актуальних завдань розвитку
гімнастики в Україні, підвищення її престижу в державі та на міжнародному рівні,
формування її як центру Олімпійської підготовки висококваліфікованих гімнасток та
фахівців у даному виді спорту , тренерів, суддів запровадження новітніх технологій,
забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному
рівні,
створення, збереження та розвитку матеріально-технічної бази.
25.1.Опікунська рада
Президії

ФГУ утворюється і припиняє свою діяльність за рішенням
.

25.2. Положення про Опікунську раду затверджується Президією Федерації
Р О З Д І Л V. ПРЕЗИДЕНТ ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ
СТАТТЯ 26. Президент ФГУ. Обов'язки та права.
26.1.Президентом Федерації гімнастики України може бути обрана будь-яка дієздатна
особа, яка є членом ФГУ.
26.2.Кандидатура на обрання Президентом ФГУ пропонується будь-яким членом ФГУ і
надсилається до Президії за 30 днів до дати відкриття Конференції. Президент, якого
переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.
26.3.У випадку, коли кандидат або кандидати на посаду Президента особисто письмово
знімають свої кандидатури на обрання і більше кандидатів не залишається, делегати
Конференції можуть прийняти рішення про подовження повноважень керівних органів
Федерації на обумовлений термін для висунення нових кандидатур або висунути нові
кандидатури на цьому ж засіданні Конференції і обрати Президента ФГУ.
26.4.Президент ФГУ обирається на термін не менше ніж на чотири роки, у будь-якому
випадку виконує обов»язки Президента до чергових перевиборів на відповідній
Конференції..
26.5.Президент ФГУ головує на всіх Конференціях , якщо Конференція не обере іншого
головуючого, та засіданнях Президії і Виконкому .
26.6. Президент ФГУ має невід'ємні права та обов'язки, а саме:
26.6.1.особисто керує діяльністю Федерації, забезпечує незалежність ФГУ, права і
свободи її членів, забезпечує прийняття всіх рішень, положень та правил із дотриманням
чинного Статуту;
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26.6.2.без доручення представляє ФГУ в центральних органах виконавчої влади України
та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях,
міжнародних організаціях, перед всіма третіми особами;
26.6.3.пропонує Конференції для обрання кандидатури до персонального складу Президії
Федерації та Виконкому , інших органів Федерації;
26.6.4.пропонує
для обрання
Першого віце-президента та Віце-президентів та
кандидатуру для призначення Генеральним секретарем ФГУ;
26.6.5.має право першого підпису фінансових та інших документів ФГУ;
26.6.6.укладає від імені ФГУ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою
рахунки в банківських установах;
26.6.7.видає розпорядження, накази та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих
йому органів та установ;
26.6.8.розподіляє обов'язки між всіма Віце-президентами та керівниками
підпорядкованих йому органів ФГУ;
26.6.9.нагороджує від імені Федерації осіб за видатні заслуги перед вітчизняною
гімнастикою;
26.6.10. представляє, за згодою Президії , видатних спортсменів, тренерів та інших
фахівців з гімнастики, членів ФГУ до державних або відомчих нагород та почесних
звань;
26.6.11.За відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються на
Першого віце – президента, котрий також без доручення представляє ФГУ та має право
першого підпису.
26.6.12.Якщо Президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх
виконувати, його обов»язки виконує перший віце-президент ФГУ, але тільки на термін,
не довший ніж до найближчої Конференції, де буде обрано нового Президента .
СТАТТЯ 27. Віце-президенти. Обов'язки та права
27.1.Перший віце-президент та Віце-президенти обираються на посади Конференцією, у
тому числі за пропозицією Президента ФГУ та той же термін, що і Президент.
27.2.Перший віце-президент і Віце-президенти керують роботою ФГУ згідно з
розподілом обов'язків між ними, затвердженим Президентом ФГУ, та відповідно до його
доручень. За відсутності Президента ФГУ його права і обов'язки реалізує Перший віцепрезидент або визначений ним Віце-президент.
27.3.Поруч з Президентом , Перший віце-президент, а за його відсутності за наказом
виконуючий його обов'язки Віце-президент, без доручення представляє ФГУ в
центральних органах виконавчої влади України та інших країн, державних та
недержавних установах, громадських організаціях, міжнародних організаціях, перед
всіма третіми особами ,має право підпису фінансових та інших документів Федерації.
27.4.Всі Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Президенту
ФГУ та Конференції
Р О З Д І Л VI. ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
СТАТТЯ 28. Генеральний секретар. Повноваження та обов'язки
28.1.Генеральний секретар Федерації є посадовою особою оперативного управління, що
за поданням Президента призначається та відкликається виключно Президією ФГУ.
28.2.Генеральний секретар має такі повноваження:
28.2.1.представництво ФГУ в частинах повноважень, що делеговані йому Президентом
та Першим Віце-Президентом ФГУ;
28.2.2.опрацювання внесених на розгляд Президента ФГУ кандидатур щодо призначення
на посади працівників виконавчої дирекції ФГУ, а також кандидатур щодо призначення
головами комітетів або їх відкликання;
28.2.3.складання письмового звіту Президії для розгляду Конференцією ;
28.2.4.проведення необхідних заходів по підготовці засідань керівних органів ФГУ;
28.2.5.контроль за виконанням рішень керівних органів ФГУ;
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28.2.6.визначення складу та меж компетенції у роботі груп фахівців та інших робочих
груп;
28.2.7.здійснення зв'язку та документообігу із Міжнародною федерацією гімнастики,
національними федераціями і асоціаціями України та інших країн, відокремленими
підрозділами та членами ФГУ;
28.2.8.залучення фахівців до роботи у сфері гімнастики;
28.2.9.ведення документообігу, збереження документів Федерації, протоколів Президії
та Виконкому, постійних і тимчасових комітетів, інших поточних документів,
формування архіву ФГУ;
28.2.10.виконання спеціальних та окремих доручень керівництва ФГУ.
28.2.11.Генеральний секретар є присутнім на Конференції , входить до складу Президії
та Виконкому, присутній на засіданнях профільних комітетів, кеомісій та робочих груп.
28.2.12.Президентом ФГУ можуть визначатися додаткові права та обов'язки
Генерального секретаря.
Р О З Д І Л VII. ПРОФІЛЬНІ КОМІТЕТИ, КОМІСІЇ ТА ІНШІ ГРУПИ
ФАХІВЦІВ
СТАТТЯ 29. Комітети, обрання та повноваження. Робочі групи
29.1.Для здійснення поточної роботи за профільними напрямками Президія ФГУ
може,за необхідності, створювати різні комітети, комісії та інші групи фахівців.
Функціональні завдання та порядок роботи таких органів визначається Президією ФГУ.
29.2.Постійні комітети та комісії є робочими органами з основних напрямів організації і
розвитку гімнастики. Комітети та комісії створюються і діють у відповідності до
чинного Статуту ФГУ, а також положень про них, затверджених Президією.
Відповідний Комітет чи Комісію очолює Голова, які, як правило, обираються Президією
із числа своїх членів. Один член Президії може очолювати не більше двох комітетів .
29.3.За необхідності, Генеральний секретар може визначати групи спеціалістів для
виконання певних обов'язків та робочі групи для виконання окремих, обмежених за
часом, обов'язків, визначає межі їх компетенції.
29.4.Голови комітетів та комісій співпрацюють з Генеральним секретарем, який може
делегувати деякі свої функції тому або іншому комітету, і персонально відповідають за
організацію роботи відповідного комітету чи комісії.
29.5.Голови представляють свій комітет чи комісію у Президії ФГУ, визначають дати
засідань, відповідають за належне ведення діловодства, звітують перед Президією та
інформують Генерального секретаря про стан справ .
29.6.Будь-який член Президії може відвідувати засідання комітетів чи комісій як
спостерігач.
СТАТТЯ 30. Ревізійна Комісія. Права та повноваження
30.1.Аудит фінансової діяльності здійснюється Ревізійною Комісією ФГУ, що
обирається та підзвітна виключно Конференції .До складу Комісії входять три особи, які
обираються зі складу членів Федерації.
30.2.Перевірки проводяться Комісією за дорученням Конференції , Президії або
Президента ФГУ, за власною ініціативою, або на вимогу не менш ніж 2/3 від загальної
кількості членів ФГУ.
30.3.Комісія подає на затвердження Президії результати проведених нею перевірок,
складає письмові висновки за щорічними звітами та балансами, має право вимагати від
посадових осіб ФГУ та її органів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та
інших документів, а також особистих пояснень.
30.4.Комісія може вимагати скликання Позачергової Конференції ,якщо виникла пряма
загроза принциповим інтересам ФГУ та її членам, або були виявлені зловживання з боку
посадових осіб Федерації.
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Р О З Д І Л VIII. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАТТЯ 31. Власність та фінансова діяльність ФГУ
Федерація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти,
користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону
передане їй її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті
підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а
також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у
користування ,кошти, що надані із Державного та місцевих бюджетів чи на інших
підставах, не заборонених законом.
31.2. Право власності Федерації реалізовує її вищий орган управління в порядку,
передбаченому законом та Статутом . Окремі функції щодо управління майном за
рішенням вищого органу можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту
керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи.
31. 3. У разі саморозпуску Федерації , її майно та кошти після задоволення вимог
кредиторів передаються на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим)
громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються
відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
31.4. У разі реорганізації Федерації , її майно, активи та пасиви передаються
правонаступнику
31.5.У власності ФГУ можуть бути будівлі, споруди, земельні ділянки,житловий фонд,
інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та
будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФГУ, не
вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
Стаття 32. Кошторис
31.1.

32.1.Кошторис ФГУ щодо надходжень та витрат складається на кожний фінансовий рік і
затверджується Президією..
32.2.Непередбачені витрати та зміни до кошторису розглядаються і затверджуються
Президією ФГУ , у тому числі і за поданням Виконкому.
Стаття 33. Фінансовий рік
33.1.Фінансовий рік Федерації починається 1 січня і закінчується 31 грудня. ФГУ
самостійно веде бухгалтерський облік та звітність відповідно до чинного законодавства
України.
Р О З Д І Л IX. ЗМАГАННЯ ТА ОРГАНИ СПОРТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ
Стаття 34. Змагання з гімнастики в Україні
34.1. У порядку, визначеному законодавством України, ФГУ має повноваження
на організацію та проведення або скасування змагань з гімнастики в Україні за
участю її членів або збірних команд.
34.2..Змаганнями Федерації , відповідно до наданого їй національного статусу , є:
34.2.1. всеукраїнські змагання,обласні, міські,районні.
34.2.2. змагання серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів у різних вікових
категоріях;
34.2.3. Чемпіонати України;
34.2.4.. міжнародні та всеукраїнські змагання, Кубки та турніри;
34.2.5. Кубки Світу та України ;
34.2.6. показові виступи за участю членів Федерації
34.3.. Президія ФГУ приймає рішення про створення або включення до своєї
компетенції та календарного плану інших змагань, а також про скасування існуючих
змагань.
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34.4.. Міжнародні змагання та міжнародні турніри, що проводяться за участю членів
ФГУ і, що не організовуються ФІЖ (FIG), повинні узгоджуватися з нею. Будь-які
міжнародні регіональні змагання і турніри повинні узгоджуватися з ФГУ.
Стаття 35. Регламенти змагань
35.1.. Президія ФГУ затверджує всі регламенти та положення, що визначають умови і
порядок участі команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією чи патронатом
ФГУ.
35.2.. Умовою допуску до змагань під юрисдикцією ФГУ клубів (команд), що входять в
тому числі до складу відокремлених підрозділів та колективних членів ФГУ, є їх згода
виконувати положення чинного Статуту, регламентів, положень та рішень ФГУ.
СТАТТЯ 36. Спортивне правосуддя
36.1. Органом, що здійснює спортивне правосуддя та застосовує дисциплінарні заходи
відповідно до правил та регламентів Федерації, є Дисциплінарна комісія та Президія
Федерації .
СТАТТЯ 37. Дисциплінарна комісія
37.1.Дисциплінарнапя комісія ФГУ створюється з метою розгляду питань порушень
членами ФГУ приписів чинного Статуту, регламентів, положень та рішень ФГУ,
неетичної та неспортивної їх поведінки, а також для профілактики недопущення
вказаних порушень .
37.2.Кандидатури голови
та членів цих комісій вносяться Президентом або
Виконкомом і затверджуються Конференцією терміном на чотири роки.
37.3.До складу комісії не можуть входити Віце-президенти, члени Президії але вони
можуть бути присутніми на засіданнях. Загальна чисельність членів комісії не може
перевищувати п'яти чоловік.
36.4.Комісія приймає рішення в межах своїх повноважень, керуючись діючими на той
момент Дисциплінарними правилами ФГУ та чинним Статутом..
Р О З Д І Л X. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 38. Дисциплінарні заходи та юрисдикція
38.1.До членів ФГУ можуть застосовуватися такі дисциплінарні заходи:
38.1.1.попередження;
38.1.2.зауваження;
38.1.3.грошовий обов'язковий внесок;
38.1.4.анулювання результатів змагань;
38.1.5.дискваліфікація з поточних змагань та/або виключення з учасників майбутніх
змагань;
38.1.6.позбавлення права участі у зазначеній кількості змагань або протягом
визначеного або невизначеного терміну;
38.1.7.позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або
невизначеного терміну.
38.2.Дисциплінарні заходи застосовуються також за неспортивну поведінку,
порушення офіційних правил та/або порушення чинних Статутів ФІЖ, ФГУ,
регламентів, положень, рішень і директив, чинних на той час.
38.3.Президія ФГУ уповноважена видавати положення та правила, що визначають
процедуру здійснення спортивного правосуддя.
СТАТТЯ 39. Заборонені об'єднання та спілки
39.1. Членам ФГУ забороняється створення та вступ до будь-яких інших спортивних
об'єднань, громадських організацій, асоціацій, ліг та союзів без згоди Федерації.
39.2.Створення або вступ члена ФГУ до будь-якого угруповання, визначеного цією
статтею чинного Статуту, може бути оскаржено в судових інстанціях відповідно до
чинного законодавства України.
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Р О З Д І Л XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 40. Питання, не врегульовані або не визначені у Статуті
40.1.У своїй діяльності ФГУ керується принципами гуманізму, верховенства права,
визнання пріоритету загальнодержавних цінностей, прав і свобод людини та
громадянина.
40.2.Президія ФГУ, у періоди меж Конференціями, має невід'ємні повноваження із
прийняття рішень з усіх питань, не визначених або не врегульованих цим Статутом.
Зазначені рішення приймаються згідно із відповідними положеннями ФГУ та
регламентними документами Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
СТАТТЯ 41. Припинення діяльності ФГУ
41.1. . Способи припинення діяльності Федерації:
41.1.1. Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється:
1) за рішенням Конференції шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом
приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск)
41.2. Якщо вартості майна Федерації після прийняття рішення про ліквідацію,
недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія)
зобов'язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про
банкрутство
Федерації
відповідно
до Закону
України
"Про
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
41.3.Добровільне припинення діяльності Федерації
41.3.1. Федераціяя має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї
діяльності (саморозпуск).
41.3.2. Конференція, яка прийняла рішення про саморозпуск Федерації, створює
ліквідаційну комісію або доручає Президії здійснювати повноваження ліквідаційної
комісії для проведення припинення Федерації, як юридичної особи, а також приймає
рішення щодо використання коштів та майна Федерації, після її ліквідації відповідно до
Статуту.
41.3.3. Федерація подає (надсилає) рішення про свій саморозпуск до уповноваженого
органу з питань реєстрації
41.3.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запису про рішення Федерації про її саморозпуск, розпочинається
припинення Федерації як юридичної особи та набуває своїх повноважень ліквідаційна
комісія.
41.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запису про рішення Федерації про її саморозпуск, таке рішення не може
бути скасоване Федерацією
41.4. Реорганізація Федерації
41.4.1. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом її приєднання до іншого
громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі
рішення Федерації, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до
іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про
згоду на таке приєднання.
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41.4.2. Вступ Федерації до складу громадської спілки не є її реорганізацією і не має
наслідком припинення її діяльності.
41.5.Припинення діяльності ФГУ здійснюється за рішенням Конференції , за рішенням
суду або іншим чином, передбаченим чинним законодавством України та на підставі
діючих на той час законів.
41.6.Рішення про припинення діяльності ФГУ може бути прийнято на Конференції
ФГУ не менше ніж 3/4 голосів від загальної кількості присутніх делегатів, що обрані
колективними членами та суб'єктами ФГУ.
41.7.Кошти та інше майно, в разі ліквідації ФГУ, передаються іншій організації
відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавством України, спрямовуються
в доход держави.
Стаття 42. Варіант іноземною мовою.
42.1.У разі будь-яких розбіжностей у перекладах на англійську або інші офіційні мови
ФІЖ (FIG) тексту цього Статуту, український варіант має переважну силу.
Стаття 43. Особливі положення
43.1.Зміни і доповнення до даного Статуту приймаються Конференцією Федерації на
підставі пропозицій та висновків спеціальної комісії, утворення та робота якої
регламентується відповідною постановою Президії
43.2.Зміни і доповнення до Статуту реєструються в установленому
законодавством порядку
Р О З Д І Л XII. НАБУТТЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ
Стаття 44. Набуття чинності
44.1. Цей Статут прийнятий на Конференції Федерації гімнастики України у м.
Артемівськ Донецької області і набуває чинності з моменту його державної реєстрації
відповідно до вимог чинного законодавства України.
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