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1.
1.1 .

Громадська с nіл ка "Українська Феде ра ція хокею на роликах" (у nодальшому
об 'єд нанням

регіональних сnілок

фізкультурно-сnортивної сnрямованості

-

-

УФХР) є
федерацій,

спортивних клуб і в та юридичних осіб різних фо рм власності , які nо пуля ризують хокей иа
роликах

1.2.

як вид роликового спорту.

УФХР створена для сприяння розвит~у в Україні хокею на роликах як одного із роликов их
видів сnорту, у відnовідності з метою, завданнями та регла ментними в имогам и щодо зан ять
цим видом сnорту.

1.3.

Згідно закону України « Про фізичну культуру та с nорт" УФХР має намір у встановленому
законодавством n орядку прийняти на себе:

1.3.1.
1.3.2.

nовноважею1ями з роЗвитку усіх різ новидів хокею на роликах в Україні;

1.3.3.

nраво на орга1-1ізацію та nроведен ня офіційни х національних .та міжІ-Іародних змагань на

nраво представляти хокей на роликах України у міжнародних змаганнях та заходах;

території України з ус іх різновидів хокею на роликах.

1.4.

УФХР є неnрибутковим

громадським об ' єднання м, яке у своїй

д іял ьності

керуєrься

Конституцією Україн и, законами , іншими нормативно-правовими актами України та своїм

Статутом, діє на засадах добровіл ьн ості, самоврядування , законності та публічності.

1.5.

УФХР у виnадку отримання Свідоцтва центрального органу виконав•юї влади з фі зичн ої

культури та с порту, може набути у майбут11ьому статус націонаЛІ,ного керівного органу з
розвитку хокею на роликах на території У1сраїни.

1.6.

Діяльність УФХР роз повсюджуєrься на всю територію України .

1.7.

УФХР визнає мету і

принципи олі мпійського руху, буде взаємодіяти з

Національни м

ол імnійським комітетом України та органам и в иконавчої влади з пита 11 ь фізи чної ~-ультури
та спорту України.

1.8.

УФХР є юрид ичною особою, має круглу п ечатку, штампи , бланк и з і своїм и найменуванням і
с имволікою, зразки яких з атверджуються Секретаріатом УФХР, їі сим вол іка реєструєrься в
установленом у nоряд ку.

1.9.
1.9.1.
1.9.2.

.

<

Найменування сnілки українською мовою:
повне

-Громадська сnілка «У країнська федерація хокею н а роликах»

скорочене

-

УФХР;

1.10.

Н азва спілки англійською мовою-

1.11.

УФХР для ви конання своїх статутних завда нь може укладати nравочи ни , взаємодіяти з
державними устан овам и ,

встановлювати

і

Ukrainian Federation ofRoller Hockey (скорочена- UFRI-1).

підприємствами та організаціями ~дь якої форми власності,

розвивати

ділові

контакти з с nортивними

асоці аціями,

федераціями ,

спілками , об 'єднаннями на національному та міжнародному рівня х.

2.
2. 1.

МЕТ А, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основною метою УФХР є розвиток в Україні хокею на рол иках та захист інтересів членів
УФХР та спортсм ен ів цієї спорти вної дисциnл іни .

2.2.
2.2.1.

Основними завдаІІІІями УФХР є:

форму вання здорового с пособу життя , розвитку фізичних і м орально

-

вольових якостей

громадян засобам и роликових видів спорту;

2 .2.2.

nідвищеІ-ІІ-ІЯ с портивної та професійн ої майстерності громадян України, тренерів, суддів,
інших фахівців з nитань хокею на роликах;

2.2.3.

вико нанн я програ м і планів підготовки до висту пу збірних кома 1щ і окрем и х спортсменів

у сnортивних зм аганнях з хокею на роли ках в Україні та за П межам и ;
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забезпечення участі представників УФХР у роботі відповідни х міжнарощtих спортивних

2.2.4.

об'єднань і організацій .

2.3.

УФХ Р в установленому порядку :

розробляє календарі спортивн их заход ів і положення п ро змагання з хокею на рол иках;

2.3.1.
2.3.2.

організує і проводить спортивні з магання, нав чально-тре нувальні збори , спортивні та
культурно-сnортивні

спортсмен ів

і

заходи

фахівців,

для

членів

УФХР

nрий має участь у

та

зап рошен их

ін оземних

команд,

матері ально-техні чному та фінансовом у

забезnеченні цих заходів;
розробляє і вдосконалює принциnи

2.3.3.

і

осtювні критерії формування зб ірних команд

України з хокею на роликах;
здійсн ює заходи

2.3.4.

щодо профіла ктики

nоnередження застосування

розnовсюдження

доn ін гу згідно антидоnінгових правил України ;
реєструє досягнення сnортсменів України з хокею на роликах;

2.3.5.
2.3.6.

видає м етодичні , довідкові , інформаційні та інші матеріали з nитань розв итку хокею на
роликах;

розглядає, представляє матеріали

2.3.7.

щодо присвоє ння

сnортсмен ам, тренерам, суддям ,

іншим фахівцям спортивних почесних з вань та нагород;
приймає участь у здійснен ні заходів з nитань сертиф ікації, будівництва та експлуатації

2.3.8.

сnортивних с nоруд з хокею на роликах, розшире ння вироб ництва та роз nовсюдження

с портивн ого обладнання , nрилад ів, техн ічних засоб ів;

2.3.9.

аналізує і підводить nідсумки розвитку хокею на рол ика"'"' організує роботу з nідвищення

2.3.10.

затверджує

2.3.11.

для ви кон ання своїх статутних завда нь може створювати робочі органи

кваліфікації тренерів, суддів та інши х фахівців хо кею на роликах;
зразки

офіційної,

n ам ' ятної,

сувен ірної,

nриза вої

атрибутики

УФХР,

організує їх виготовлення та розnовс юдження ;

-

комітети,

комісії, в т. ч. на постійній основі ;

t

2.3. 12.

може зд і йснювати комерційну діяльність шляхом створення гос nрозра-хунков их установ і
орга ніза цій , заснування доч ірніх підnриємств і з статусом юридичної особи ;

2.3.13.
2.3.14.

може засновувати засоби масової інформа ції;
може внос ити до державних органів nропозиції з n итань розвитку в Україні хокею •~а
роликах .

3.
3.1.

ЧЛЕНСТВО

Членами УФХР можуть бути зареєстровані у встановленому законом п орядку юриди•tні
особ и- регі о нал ьні федерації Автон омн ої Республіки Крим , областе й України, міст Ки єва та
Се вастоnоля , зареєстровані місцеві сп о ртивні клуби та юридичні особ и усі х форм власнооrі ,

які займаються розвитком чи nопуля ризацією хокею на роликах. Регіональна федерація з
хокею на роликах набуває статусу юридич ної особи в установленому законом nорядку nри

nоnередньому nогодженні

·.-..

статуту Правлінням

УФХР. У с воїй д іяльн ості

вона має

керувати ся цим Статутом та власним статутом , який nрийм ається н а основ і Тиnового
статуту, затвердженого Правл інням УФХ Р .

3.3.

С nортивний клуб чи інша юридич на особа набувають членство у УФХР шляхом nодаtнtя

заяви у регі ональну федерацію хокею на роликах за місцем реєстрації клубу (особ и) , або

безпосередньо до Правління УФХР, - у разі відсутності за місцем реєстрації Клубу
відnовід ної регіональної федерації. З моменту держа вної реєстра ції регіональної федерації,
члени УФХР відповід ного регіону втрачають чле нство без посередньо у УФХР та набувають
чле нство у відnовідній регіональній федерації з хоr<ею на ролиt<ах.
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3.4.

До заяви на встуn у члени УФХР додаються коnія Статуту заявника та коп ія рішення його
статутного органу, який вправі nриймати

nодібні рішення. УФХР може вимагати

від

кандидата у члени й іншу інформацію (документи) про його спортивну інфраструктуру
(наявн ість сnортивних сnоруд, обладнання, спортсменів, команди, умов для гри у хокей на
роликах, тощо).

3.5.

Питання про nрийом або виключення nевної регіональної федерації хокею на роликах
вноситься

до

порядку

денного

Конференції,

а

про

nризуnинення

членства

у

УФХР

регіональних федерацій з розвитку ХОJ<ею на роликах вноситься Секретаріатом на розгляд
Правління.

3.6.

УФХР може встановлювати почесне членство для громадян, які зробили істотний внесок у
розвиток хокею на роликах. ЗваRня «Почесний член Федерації хокею на роликах України»

може бути nрисвоєне сл~ртсменам, тренерам, суддям , громадським діячам та ветеранам
сrюрту за істотний внесЬк у розвиток хокею на роликах . Звання "Почесний nрезидент
УФХР" також nрисвоюється Конференцією УФХР. Порядок та лідстави встановлення
nевним

особам

nочесних звань у УФХР визначаються відnовідним

nоложенням ,

яке

nриймає Конференція.

3.7.

Членство у УФХР окремих фізичних осіб- спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців ,

зд Іисюоється

асощиованим

сnособом

шляхом

їх

встуnу

до

зареєстрованих

у

встановленому законом nорядку громадських об' єднань- членів УФХР (сnортивних клубів).

Підтвердженням такого членства є ліцензія сnортсмена, тренера, судді, чи офіційної особи
клубу - умови та підстави видачі яких визначаються відnовідним положенням, яке nриймає
Конференція УФХР.

3.8.

Члени УФХР реалізують свої nрава і обов ' язки через своїх уnовноважених nредставників.

3.9.

Припинення членства у УФХР сnортивного клубу чи регіональної федерації хокею на
роликах здійснюється:

шляхом виключення із членства у УФХР;

3.9. 1.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.

надання до Секретаріату УФХР рішення про добровільний вихід із членства у УФХР;
у разі несплати внесків, або цільових внесків , або штрафних сакцій у встановлені строки ;
з моменту державної реєстрації регіональної федерації: клуби даного регіону (інші члени
юридичні особи) автоматично втрачають членство безnосередньо у УФХР та набувають

членство у відповідній регіональній федерації з хокею на роликах.

3.9.5.
3.1 О.

невиконання або істотне nорушення членом статутних або регламентних вимог УФХР.
Правління УФХР має настуnні nовноваження щодо членства:

3.10.1.

nризупиняти членство у УФХР на певний період часу або до того, як зміняться , чи

nерестануrь існувати відnовідні nідстави;

3.10.2.
3.10.3.
3. 10.4.
3.10.5.
3.10.6.

відновлювати членство у УФХР, яке було призупинено;
робити члену УФХР зауваження або поnередження ;
обкладати члена УФХР штрафом ;
не надавати члену УФХР гранти або субсидії;

відстороняти (у тому числі дискваліф ікувати) спортсменів, тренерів, суддів та Інших
фахівців регіональної федерації (чи іншого члена УФХР) від участі у будь-якому одному
або декількох різного тиnу змаганнях;

3.10.7.

обкладати члена УФХР або його nредставників будь-якими іншими санкціями , які є
обгрунтованими.

3. 11.

Члени УФХР мають право:

3.11. 1.
З. І 1.2.

обирати дел егатів на Конференцію УФХР ;

вносити

nроnозиції щодо кандидатур на виборах Президента, членів Правління та

Ревізійної комісії УФХР;

3. 11 .3.

nриймати участь у розробці та реалізації всеукраїнських nроектів та nрограм , календарів
змагань, які проводить УФХР;
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3.11.4.
3.11.5.
3.11.6.
3.11.7.
3.1 І .8.
3.1 1.9.
3.11 .10.
3.11.11.

приймати участь у заходах, які проводить УФХР;
користуватись п ослугами посадових осіб , органів та інфраструктурою УФХР;
отримувати від статутних орга нів УФХР інформацію про їі діяльність;

nриймати участь в обговоренні питань, що стосуються їх прав та обов'язків;
використовувати за nогодженням з Секретаріатом УФХР їі символіку та логотипи ;
подавати заяви чи апеляції до будь-якого органу УФХ Р;

використовувати за nогодженням з УФХР символіку УФХР;
об ' єдвуватись

разом

з

івшими

.

клубами

відповідного регіону з

метою заснування

регіональної федерації з хокею на роликах (якщо така відсутня).

3.12.

Чл еttи УФХР зобов'язаІІі:

дотримуватись вимог Статутів та внутрішніх регламентів й правил УФХР та виконувати

3.12.1.

рішення їі орган і в, в тому числі

щодо порядку вирішення конфліктів серед членів

-

УФХ Р;
вести

3.12.2.

співробітництво

та

взаєморозуміння

між

членами

сnрямован і на виключення nроявів будь-якої дискримінації;
пр ий мати участь

3.12.3.

зма гаюіЯХ

в

з хокею

міжнародних,
на роликах

всеукраїнських ,
шляхом

УФХР

спортсменами,

.

регіональних,

формування

та

м ісцевих та tн ших

або організаційної підтримки

відповідн их місцевих команд;
з моменту набуття членства у УФХР двома і більше чл е нами, які зареєстровані в одній

3.12.4.

області (регіоні), провести у 3-х місячний термін з дати отриман ня письмового доруче~tн я

Президента УФХР установч і збор и по створенню на цій території регі ональної федерації
хокею н а роликах;

визнавати ви ключну компетенцію УФХР щодо стратегії розвитку хокею на роликах,

3.12.5.

проведення змагань з цього виду спорту, дисциплінарної юрисдикції;
вирішувати шляхом дружн іх переговорів спірні питання своїх членів; с пірні питання, які

3.12.6.

м ожуть виникнути між членами УФХР; спірні питання між членом УФХР та керівними
орган ами УФХР - Конференці єю УФХР. Рішення Конференції вважається остаточни м
роз повсюджується на всі сторони конфлікту;

3.12.7.
3.12.8.

дотримуватися вимог за конодавства України щодо доп інгу у спорті;
визнавати,

що

питаюо~я

організації

і

проведення

арб ітрюку,

застосування

санкцій,

інспектування та участь у проведенні до пінг-контролю змагань з хокею на роликах є

виключною компетенцією УФХР в особі їі в ідповідних орган ів;

3.12.9.

нести моральну та повну майнову відповідальн ість за дії своїх представників, чи власних
команд (або спортсменів), якщо до таких осіб

компетентн и м

органом УФХР були

застосовані санкції або штрафи;

3.12.1 О.

матеріально

підтримувати

діяльність

УФХР

шляхом

с плати

регулярних

членських

внесків, додаткових цільових внесків та добровільних nожертвувань;

3.12.11.

виконувати інш і обов'язки, які передбачені законодавством України , регламентуючими
документами УФХР, цим Статутом.

3.12.12.
3. 13. У

зберігати і захищати конфіденційну інформацію УФХР.
з магаt-ІНЯХ з хокею на роликах, що проводить УФХР, мають право брати участь тільки їі

члени , чи окремі спортсмени, які є членами спортивних команд таких членів. Допуск
заnрошених іноземних команд, інших сnортсменів чи фахівців до цих сnортивних заходів

здійснюється за умови відповідного рішення Правління УФХР.

3.14.

Кожен клуб, кожен член УФХР несе відповідал ьність за поведінку своїх спортсмені в та
гляда чів.

За

протиправні

дії та

порушення

членів

клубу

і

глядачів

проти

положею,

регламенту змага нь УФХР клубу призначається штраф за неспортивну поведінку, і клуб має
нести відпов ідальн і сть за це.
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3.15.

Кожен клуб, кожен член УФХР зобо в'язаний ознайомити своїх сnортсменів, суддів чи
тренерів, офіцій11их осіб з nравилами та регламентами , які діють у УФХР, тому відмова

таких осіб від виконання окремих nоложень таких актів завжди має своїм насл ідком
недопущення таких громадяв до відnовідних турвірів чи змагань з хокею

t-ta

роликах на

території України nід егідою УФХР.

3.16.

Кожен клуб, кожен член УФХР автоматично приймають на себе відnовідальність за сплату
штрафвих санкцій, застосовавих УФХР до окремих комаNд чи спортсмен ів, якщо ці комаиди
чи сnортсмени були заявлені ~ш гру ('[Урнір) від такого члена УФХР. Крім цього, додаткову
відnовідальні сть може нести сам клуб.

3. 17.

Чл ен и УФХР визнають право УФХР на фото- і відеозйомку усіх офіційних чи товариських
матчів або змагань (турнірів) з

хокею, якщо вони nроводяться на території України nід

егідою УФХР.

3.18.

За винятком особл ивих обставин , регіональна федерація не вnраві встуnати до іншої
національної сnортивної асоціації, або брати участь у змаганнях з хокею на роликах на
території іншого члена УФХР без дозволу Секретаріату УФХР.

КОНФЕРЕНЦІЯ

4.
4.1.

Вищим керівним органом УФХР є Конференція, у часть у якій nриймають делегати , обран і

від кожного члена УФХР за відnовід11ою квотою. На nершій (уста11овчій) конференції УФХР
участь

nрийм ають лише

представники

юридичних

осіб

-

засновн иків,

кожен

з

яких

наділений одним голосом nри голосуванні nитань nорядку денного.

4.2.

Конференція скликається Правлінням УФХР оди н раз у рік, як nравило

у квпнt місяці.

-

Дата і місце nроведення Конференції таїІnорядок денний визначаються Правлінвям.

4.3.

Правління

УФХР

зобов'язане

визначити

Конференції УФХР не nізніш як за

4.4.

та

оприлюднити

дату

проведення

чергової

календарних днів до обраної дати.

60

Правління nовинно сформувати nроект nорядку денного чергового зас іда ння Конференції та
наді слати цей nроект на офі ційну електронну nоштову скри нь ку ус і м членам УФХР у
термін, не nізніше як за ЗО д нів до дати проведення Конференції.

4.5.

Проn оз иції щодо nорядку денного Конференції можуть надсилатися членами УФХР на
офіційну електронну nоштову скриньку Секретаріату УФХР не пізніше як за

15

дн ів до дня

їІ nроведен ня . Про усі такі пропозиції Секретаріат ІІевідкладІІо направляє електронне
повідомлення на поштові скриньки усіх членів УФХР для відома.

4.6.

Остаточний порядок денний затверджує Конференція УФХР на своєму засідан ні.

4.7.

Одночасно з

кворум

nризначенням дати чергової конференції Правління

настуnної

Ковференції

та

затвердити

квоту

має чітко визначити

представництва

делегатів

ва

Конференцію для кожного член а УФХР. При цьому за основу приймається наступний

nринциn визначеttНЯ квот делегатів КОНФЕРЕНЦІЇ: кількість голосів клубу на щоріч ній
Конференції залежить від кількості команд, які цей клуб виставив для участі в офіційних
змаганнях nід егідою УФХР у поточному році .

4.8.

Члени

УФХР-клуби

наnравляють

для

участі

у

Конференції

одного

делегата,

який

наділяється одн им голосом за кожну спортивну команду, яку цей клуб сформував. Крім
цього, у виnадку існування на відповідній території зареєстрованої регіоналмюї федерації,
така федерація також має право обрати на Ко нференцію одного свого делегата з одним
ухвальним голосом.

4.9.

П ідтвердженн я nрізвищ своїх делегатів регіональн і федерації та <rлени здійсІІюють шляхом

надсилання електронного повідомлення до Секретаріату УФХР не п ізніше ніж за сім
робочих днів до Конференції. Один делегат не може мати більш як n'ять голосів при
голосуванні.
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4.10.

Термін повноважень обраних делегатів від членів УФХР- один рік (до наступної щорічної
Конференціі).

4.11.

Делегати Конфере~щії, обрані від членів УФХР п ев ~юго регіону, можугь передавати свої

голоси на КОНФЕРЕНЦlЇ виключно делегатам, обраним членами УФХР цього ж регіону.

4. 12.

Особи , які отримали з вання "Почесний Президент УФХ Р " є делегатами Конференції за своїм
статусом, та мають оди н ухвальний голос nри прийнятті нею рішень.

4.13.

Члени Правління та Почесні члени мають право буги nрисугніми на засіданні Конференції з

nравом прийняття участі в обговорені nитань порядку ден ного та дорадчого голосу.

4.14.

Для кожної щорічн ої Конференції є обов'язковим настуnн ий регламент їі проведення:

4.14.1.
4.14.2.
4.14.3.
4.14.4.
4.14.5.

Вітальне слово През идента або інш ого представника Правл іння УФХР;
Оголошення nорядку денного Конференції;

Підтвердження nравильності (належ ності) повідомлення про проведен ня Конференції;
Затвердження кворуму чинності Конференції;
Прийняття рішень про прий ом у члени УФХР регіональних федерацій та/або про
виключення федерації з такого членства;

4.14.6. Звіт Правлінн я про результати роботи УФХР за минул ий рік;
4.14.7. Звіт Ревіз ійної комісії (чи незалежного аудитора);
4. 14.8. Звіт Комісії з ігор;
4. 14.9. Зв іт Апеляційної комісії;
4.14.10. Звіт Голови ком і сії Атлетів;
4.14.11. Розгляд проnоз ицій про зм ін у Положень та регламентів УФХР;
4.14.12. Вибори посадови х Президента УФХР та Правління (один раз на два роки);
4.14.13. Вибори Ревізійної ком ісіїУФХ Р (один раз на два роки);
4.14.14. Вибори Комісії з ігор (один раз ~•а два роки);
4.14.1 5. Вибори Апеляційної комісії (один раз на два роки) ;
4.14.16. Представлення бюджету УФХР на nоточний рік діяльності;
4.14.17. Інформація про заплановані nодії;
4.14.18. Розгляд інши х питань.
4.15. Скликан ня позачергової Конференції nроводиться за рішенням Правління . Президент УФХР
одноособо во скликає Конференцію у виnадку отримання nисьмової вимоги, nідписаної

оф іційними представн иками

25

в ідсотків діючих членів УФХР. Участь у позачерговій

Ко~•ференції беругь т і ж делегати, які були сформовані (обрані) членами УФХР для участі у

щорі•ІНій Конференції відnов ідного року.

4.16.

У виnадку скликанІ,ІЯ nозачергової Конференції дату, час і місце їі nроведення визІіа•Іає
П резидент

УФХР,

або

особа,

яка

конферен ції не nови нен перевищувати

виконує

2 1 дня

його

обов'язки.

Строк

скликання

такої

з дня вимоги, а nовідомлення про їі скликання

наnравляється чле н ам УФХР на їх офіційну електро11ну nошту н е пізніше як за

15

днів до

дати nроведення П озачергової кон ференції УФХР.

4.17.

Конференція УФХР:

4.1 7.1.
4.17 .2.
4.1 7.3.
4.17.4.
4.17.5.

визначає основні наnрямки діяльності УФХР;

вносить зміни та до nовнення до Статуту;
nриймає до членства у УФХР регіональні федерації з розвитку хокею на роликах;

виключає із членства у УФХР регіональну федерацію;
один раз на два роки об ирає Президента та Правління УФХР, Ревіз ійну комісію; Комісі ю
з ігор та Аnеляційну комісію;

4.17.6.

nриймає рішенвя про достроковий розпуск складу Правління, Ревіз ійної комісії та ів ших
робочих органів УФХР, угворених Конференцією, з одночасним n ереобран ням їх складу;

4.17.7.

nриймає

рішення

про

тимчасове

відсторонення

Президента

від

посади

у

виnадку

необхідності проведення перевірки його діяльності на nосаді ;
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затверджує Положення , які визнача ють статус та nовноваження Правління , Ревіз ійної

4.17.8.

комісії, Комісії з ігор, Апеляційної ком і сії УФХР, а також - інші положення ,

прийнятrя

яки х віднесено до їі комnетенції цим Статутом;
заслуховує та затверджує щорі чні зв іти Правління , Ревіз ійної комісії (чи аудито ра, у

4.17.9.

ви падку ії не формувания), Комісію з ігор та Апеляцій иу комісію ;

4.17.10.

.

затверджує Положення про членські внески , про членство у УФХ Р, Типовий статут
федерації регіонального рівня УФХР;

4.17.11. при й має рішення щодо створен н ~ за рахунок майна чи коштів УФХР госпрозрахункових
nідnриємств, неnрибуткових установ чи організацій ;

4.17.12.

nр ий має

рішення

пр о

вступ

УФХ Р

до

інших

громадських

об'єдн ань,

федерацій ,

юридичн и х осіб та спілок різного с портив ного та громадського спрямування ;

4. 17.13. затверджує символіку УФХР;
4.17.14. реалізовує право власності на нерухоме майно УФХР.
4. 18. На Конференції головує Президент УФХР, а у ви падку його

відсутності - віце-президент, а у

випадку й ого в ідсутності , на засіданн і головує найстаріший за віком делегат Конференції (за

винятком особи , яка має звання "Почесного Президента УФХР").

4. 19.

Конференція вправі прийняти до свого розгляду будь-яке п ита ння , яке стосується ді яльності

УФХР, нез важаюч и на те, що воно цим Статутом формально віднесено до компетенції будь
якого інш ого органу чи лосадової особи УФХР.

4.20.

Конференція вважається повноважною при наявності не менше nоловини голосів обраних
делегатів. Установча конференція є nовноважною nри умові участі у ній усіх заснов~t иків
УФХР.

4.21.

Рішення Ковфереtіції приймаються простою більшістю голосів в ід зареєстрованих голосів
делегатів Ко в ференції (учасників установчої КонференцїІ).

4.22.

Ріше ння вищого органу про внесення зм ін до Статуту УФХР; про відчуження майна УФХР
на суму, що ста ~ювить 50-ть і більше відсот ків вартості їі майна, а також про приnи нення
діяльності УФХР nриймаються
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голосі в від загальної чисельності голосів nрисутніх

делегат ів Ко нфере нції.

5.
5.1.

ПРАВЛІННЯ

Правління УФХР є вищи м кері вним органом в період між Конференціями УФХР. Кількість
членів Правління визначає Конферен ція в момент обран ня їі nерсонального складу.

5.2.

До складу Правління обираються такі nосадові особи:
Президе11т;

5.2. 1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5 .
5.2.6.
5.2.7.
5.3.

За посадою до складу Правл іння входить Голова комісії атлетів (з пра вом дорадчого голосу).

5.4.

Обраний склад Правління УФХР на своєму nершому засідан н і обирає з-пом іж себе віце

директор з nроведен н я змага нь;

директор з комунікацій;
директор з молодіжних змагань;
головний суддя УФХР;
спортив11ий ди ректор;

та інші особи, кількість яких визначає Конференція.

nрезиде нта УФХ Р .

5.5.

Правл іння УФХР зб ирається на свої засідання щонайменш е чотири рази на рік. Засіданням
Правлі н ня керує Президент УФХР або, за йоrо відсутності , Віце-президент.

5.6.

П озачергові засіда ння Правлі ния УФХР скликаються за ініціативою Президента або на

п исьмову вимогу, п ідnисану не менш як

5.7.

25 відсоткам и член і в складу Правління УФХР.

Правління має право nрий мати рішення , якщо на їі зас іданні nрисутні не ме1нuе nоловини їі
членів. Рі ше ння приймаються простою більшістю голосів nр исутн і х на зас іданні.

5.8.

До комостенцїі ПравлінІІЯ УФХР нал ежить:
Clllt!l//lf/11 ФС!іСJ.ІІЩії
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5.8.1.
5.8.2.

обрання чи переобрання віце-президента УФХР;
прийняття

рішень

щодо проведення

чергової Конференції УФХР,

визначення дати

проведення та формування проекту їі порядку денного;

5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.

організація виконання визначевих Конферевцією вапрямків роботи УФХР;
прийом до членства у УФХР спортивних клубів, припинення такого ч_ленства;

ухвалення рішевня щодо призупинення на певний період та щодо відновлення членства
регіональної федерації чи клубу у УФХР;

5.8.6.
5.8.7.
5.8.8.
5.8.9.

представлення та захист nрав та ін1,:ересів •1ленів УФХР;
призначення керівника Секретаріату (виконавчого директора);

затвердження бюджету на наступний рік;
утворення

пост1иних

чи

тимчасових

комісій

(комітетів)

при

Правлінні

УФХР,

затвердження Положення про них, формування їх чисельного та nерсональвого складу;

5.8.10.

nриймає рішення про· видачу сnортивних ліцензій сnортсменам, тренерам чи суддям
(доnуск до участі у nевних змаганнях)- за nоданням від членів УФХР;

5.8.11.

затвердження nоложення про Секретаріат УФХР та визначення форм контролю за його
ефективністю;

5.8.12.
5.8.13.
5.8.14.

визначення структури та грани•шої штатної кількості nерсоналу Секретаріату;
затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів УФХР;
забезпечення дотримання прав, законів і принципів чесного проведення змагань та
сnортивної солідарності у відnовідності до nринциnів чесної гри УФХР;

5.8.15.

забезnечення дотримання та однакового виконання положень регламентних документів і

5.8.16.

забезnечення дотримання усіма сnортивними командами, які беруть участь у турнірах під

рішень органів УФХР з nитань розвитку хокею на роликах;
егідою УФХР nравил

гри

з хокею

на роликах,

розроблених Правлінням

згідно з

nравилами, nрийнятими міжнародними організаціями з цього виду сnорту;

5.8.17.

•

•

о

•

•

•

органІзацІя та проведення мІсцевих, регюнальних, нацюнальних та мІжнародних турНІрІв
чи змагань з хокею на роликах;

5.8.18.

розробка регламентів і календаря змагань, турнірів з участю українських клубних команд
та збірної національної команди відnовідного віку сnортсменів;

5.8.19.
5.8.20.
5.8.21.

координація спортивної діяльності членів УФХР щодо розвитку хокею на роликах;

впровадження порядку і nравил трансферів сnортсменів-хокеїстів в межах України;
здійснення вагляду за дотриманням членами УФХР та спортивними клубами вимог
законодавства, регламентних документів УФХР щодо статусу спортсменів-хокеїстів, а

також інших фахівців з хокею на роликах;

5.8.22.

розгляд спорів (розбіжностей), що виникають у членів УФХР і не nередбачені у Правилах

або регламентах УФХР;

5.8.23.

контроль

дотримання

членами

УФХР-клубами

контрактних

зобов ' язань

nеред

спортсменами-хокеїстами та іншими фахівцями з хокею на роликах;

5.8.24.
5.8.25.

підбір та внесення при формуванні комітетів і комісій УФХР кандидатур до їх складу;
розробка або затвердження nравил й регламентів, обов'язкових для дотримання всіма

членами УФХР, які стосуються організації чемnіонатів (турнірів) з хокею на роликах;

5.8.26.

прийняття рішення щодо проведення позачергової Конференції- у випадку необхідності
розгляду невідкладних питань;

5.8.27.

контроль виконання належних нормативів при організації всіх заходів та змагань, які
проводяться під егідою УФХР;

5.8.28.

ухвалення

рішень про дисциплінарні заходи за порушення учасниками змагань та

членами УФХР цього Статуту, відповідних правил та регламентів УФХР;

5.8.29.

розгляд питання та ухвалення рішення щодо позбавлення регіональних федерацій грантів
або субсидій ; винесення їм nопередження чи зауваження або накладення на ці федерації

інших санкцій чи штрафів, які є доречними;
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5.8.30.

розгляд питання та ухвалення рішень щодо відсторонення сnортсменів, тренерів, суддів,

5.8.31.

затвердження

чи с п ец і ал і стів з хокею на роликах у змага ння х та заходах УФХР;
кандидатів

від

УФХР для

участі

у

інших о рганізаціях

спортивного

спрямуван ня в Україн і чи у міжнародних орган ізація х;
прийняття рішень щодо створення регіо нальних представництв УФХР;

5.8.32.
5.8.33.

внесення рекомендації на Конференцію щодо присвоєння особі званнЯ Почесного члена
або зва ння Почесного Президента УФХР.

5.9.

Правління має право розглядати на своїх засіданнях будь-які п итання діяльності УФХР

-

кр ім ти х , що відносяться до компетенЦії Конференції УФХ Р, -та приймати з цих питань
рішення.

5. 1О.

Ухвалення рішень з питань порядку денного на засіданні Правління відбуваються шляхом

відкритого голосування nростою більшістю голосів.

5.11.

У раз і необх ідності ПравлІння може ухвалювати свої ріше ння шля хом оnитування член ів
Правління

з

застосування

засобів

Скайn-телефонії.

В

такому

випадку

nротокол

за

результатами опитування складається у 3-х денний термін nісля. завершення опитування ,

підписується ним й секретарем Правління. Відскановану копію цього протоколу Секретаріат
має нев ідкладно направити електронною поштою усім чле нам Правління.

5. 12.

Протокол зас іда ння Правління підписується Президентом і секретарем Правління УФХР та
nередається для зберігання та виконання у Секретарі ат УФХР. Якщо на засіданні Правління

головувала інша особа, вона підпи сує цей протокол як головуючий.

5.13.

През 11дент УФХ Р :

5.13. 1.

обирається Конференцією терміном на два роки і керує роботою Правління до моменту
обрання нового Президента УФХР;

5.13.2.

головує на зас іданнях Конференції (крім установча·!) та Правління УФХР, має nраво
вирішального голосу у Правлінні при рівності голосів.

5.13.3.

орга нізовує д іяльність органів УФХР у відnовідності до чию-юго законодавства України,
цього Статуту та регламентних документів;

5.13.4.
5.13.5.
5.13.6.
5. 13.7.

виосить •rле нам Правління пропозицію щодо обрания Віце- nрез идента УФХР;
затверджує функціональні обов'язки віце-nрезиде11та ;

формує аnарат Секретаріату УФХР;
укладає із виконавчим директором УФХР контракт на уnравл ію·ІЯ викоtіавчим органом
УФХР, у якому визначає коло його nовноважень, засад и відnовідальності та заохочення;

5.13.8.
5. 13.9.
5.13 .1 О .

nідписує оф іційну документацію УФХР;
керує реал ізаці є ю nрограм розвитку УФХР ;

подає Правлінню на затвердження проекти регламенп1и х докум е нтів з розвитку хокею на
рол и ках в Україні , а також зміни та доnовнення до них;

5.13.11.

після набуття чл енства у УФХР двома і більше члеиами , які зареєстровані в одн ій області
(регі о иі), на пра вляє цим особам офі ційну nисьмову nроnозицію від УФХР у 3 -х міся чни й
термін nровести установчі збори по створеиню регіои ал ьної федерації хокею на рол иках;

5.1 3.12.

створює иа влас ний розсуд на рівні Секретаріату будь-яку о перативну чи робочу групу

5.13.\3.
5. 13. 14.

затверджуєзразки печатки, інших круглих nечаток та штамn і в УФХР;

дн я розгляду будь-яких ситуацій , які потребують на галь ного вирішен tія;

діє без доручення від імені УФХР, nредставляє і захищає їі інтереси у відносинах з усіма
установам и , орга нізаціями і громадянами, в тому числі - закордон~tими ;

5.13. 15.

укладає

5.13.16.

у

правочини

від

імені

УФХР

на

виконання

будt,-як и х

дій

у

межах

своїх

повноваже иь;

раз і

отримання

легітимної

вимоги

від

членів

УФХР

-

скликає

позачергову

Конференцію УФХР.

5.14.

Віце-през идент виконує функції Президента у випадку його тимчасової відсутності.
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5.15.

Правління здійснює свою діяльність на підставі Положення, схваленого Конференцією
УФХР.

6.
6.1.

СЕКРЕТАРІАТ

Для здійснення поточного оперативного керівництва діяльністю УФХР Правління формує

виконавчий

орган

УФХР

-

Секретаріат.

Чисельний

склад

Секретаріату

визначається

Правлінням.

6.2.

Очолює роботу секретаріату виконавчий директор, якого nризначає Правління УФХР за
поданням Президента УФХР. За рішенням вищого органу управління, Секретаріат може
nрацювати

під безпосереднім керівництвом

Президента УФХР,- в

цьому

виnадку усі

nовноваження виконавчого директора, визначені цим Статутом, виконує Президент.

6.3.

У випадку призначе~rн,я виконавчого директора, його повноваження та статус визначаються
цим Статутом а також положенням про Секретаріат УФХР та умовами контракту з ним.

6.4.

Секретаріат має настуnні повноваження:

6.4.1.

забезnечує nоточну діяльність УФХР у відповідності до цього Статугу та рішень вищих
органів уnравління УФХР;

6.4.2.

виконує рішення Конферевції, Президевта та Правління УФХР, здійснює організаційно
методичне та технічне забезnе<tення їх роботи;

6.4.3.
6.4.4.

виконує кошторис на статутву діяльвість УФХР;
розробляє та затверджує Календарний план сnортивно-масових заходів і Положень про
змагання УФХР з хокею

6.4.5.

t-ta роликах;

організовує та nроводить змагання за Календарним nланом УФХР, а також міжнародних
змагань з хокею на роликах, що проводяться на території України; здійснює контроль за
дотриманням у вих правил та регламентів.

6.4.6.

формує склади офіційних делегацій УФХР для участі у заходах за Календарним планом
УФХР;

6.4.7.

формує склад організаційних, технічних делегатів та керівників змагань з хокею на

6.4.8.

забезпечує участь представників УФХР у міжнародному науковому та культурному

роликах за Календарним nланом УФХР;

обміні, nроведенні міжнародних навчально-методичних заходів щодо розвитку хокею на
роликах;

6.4.9.

координує взаємодію представників команд учасників чемпіонатів (турнірів) з хокею на

роликах

з

рекламодавцями,

рекламними

та

інформаційними

агентствами,

теле

радіомовними компаніями;

6.4.1 О.

здійснює інформаційне та рекламне забезпечення сайту УФХР та інших їі інтернет

-

ресурсів;

6.4.11.

веде електронний облік членів УФХР та облік виданих УФХР ліцензій спортсменам

6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.
6.4.16.

реєструє рекорди та вищі досягнення сnортсменів України з хокею на роликах;

клубів та команд;
формує робочі органи Секретаріату та визначає основні наnрямки їх роботи;
приймає рішення щодо конференцій, семінарів, інших заходів;
здійснює діловодство УФХР , бухгалтерський та статистичний облік, ведення архіву;
реалізовує з комерційною метою nрава інтелектуальної власності та інші похід ні nрава,

що маєУФХР;

6.4.17.

забезпечує постійне зберігання nротоколів засідань вищого органу УФХР та засідань
Правління;

6.4.18.

контролює правомірність використання логотиnів, назви, офіційної символіки та іншої
атрибутики національного j регіональних чемnіонатів (турнірів) з хокею на роликах;

6.4.19.

здійснює

видавничу

та

nоліграфічну

діяльність

в

установленому

законодавством

nорядку ;
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6.-1.20.

користується іншими повноваженнями відповідно до Статуту та інших положень і рішень
органів УФХР.

5...5.

Реалізацію повноважень Секретаріату забезпечує та організовує виконавчий директор (чи
Президент УФХР

-

з гідно п.6.2 Статуту) у вигляді наказів чи розпоряджень або усних

до ручень.

6..6.

До відання виконавчого директора в межах функціонування Секретаріату відносяться такі
без посередні повноваження:

6.6.1.

Організовує

поточне

здійснення . Секретаріатом

стюугної

діяльності

УФХР

у

відповідності до r.·tети та їі завдань;

6.6.2.
6.6.3 .

Забезпечує повсякденне виконання поточних та перспективних планів діяльності УФХР;
Забезпечує виконання

рішень Конференції, Правління

шляхом

видачі

відповідних

наказів чи розпоряджень, вказівок, а при потребі - й усних доручень, які є обов'язковими

до виконання усіма праЦівниками та волонтерами Секретаріату;

6.6.4.

Забезпечує підготовку проектів документів

і

рішень,

що виносяться

на засідання

Правління;

6.6.5.

Розробляє штатний розклад Секретаріату та подає його на затвердження Правлінню
УФХР;

6.6.6.

Без довіреності представляє УФХР у відносинах з органами державної влади та місцевого
самоврядування,

з

вітчизняними

та

іноземними

підприємствами ,

установами

та

організаціями, та будь-якими третіми особами;

6.6.7.

несе відповідальність розподіл і використання матеріальних і фінансових ресурсів на
підставі рішень Конференції чи Правління УФХР;

6.6.8.

Від імені УФХР укладає правочини (підписує угоди, контракти, договори) на суму, яка не

6.6.9.
6.6.1О.

Видає довіреності на вчинення дій іншим працівникам Секретаріату;

перевищує розмір, визначений рішенням Правління УФХР;
За погодженням і з Президентом УФХР відкриває і закриває рахунки в банківських
установах У країни;

6.6.11.

Має

право

першого

підnису

на

банківських документах

УФХР зпдно

з

чинним

законодавством У країни;

6.6.12.

Розпоряджається
допомогою

майном

електронного

та коштами УФХР шляхом
цифрового

підпису)

підписання (у тому числі

відповідних

за

фінансово-господарських

документів, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та контрактом ;

6.6.13.

Організовує та несе відповідальність за належне ведення діловодства, бухгалтерського
обліку та податкової (статистичноі) звітності УФХР;

6.6.14.

Здійснює прийом та вивільнення персоналу Секретаріату УФХР, застосовує заходи
стягнень чи заохоче нь його працівників;

6.6.15.

Підписує кореспонденцію УФХР, крім
судових

установ

України;

ці

-

позовів, заяв, скарг, що направляються до

документи

виконавчий

директор

попередньо

має

погоджувати із Правлінням УФХР;

6.6.16.
6.6.17.
6.6.18.
6.6.19.

Відповідає за збереження документації та архіву УФХР ;
Відповідає за збереження майна, наданого УФХР у користування, власність чи в оренду;
Як мінімум раз на рік звітує перед Правлінням УФХР про свою діяльність;
Забезпечує зберігання протоколів засідань

вищого органу управління та. Правл іння

УФХР;

6.6.20.

У

встановленому

установами ,

законодавством

порядку

співпрацює

громадськими організаціями, засобами

з

державними

органами

масової інформації, підвищуючи

громадський авторитет УФХР;

6.6.21.

Розробляє

й

затверджує

внутрішні

нормативні

документи

Секретаріату,

зміни

доповнення до них;
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6.6.22.

Розглядає і

вирішує інш і

питання

поточної діяльності УФХР, що не віднесені до

в и ключної компетенції Правління , Президента чи Конференції та випливають з чинного
законодавства , цього Статуту.

6.7.

Секретар і ат здійснює функції, визначені цим Статуrом, рішеннями Конференції, Правл іння,
за винятком питань, які в ідносяться до ви ключної компетенції Конфер е нції або Правлі ння .

6.8.

Секретаріат здій с нює свою діяльність на підставі Положення п ро секретаріат, схваленого
Правлінням УФХР.

7.
7 .1 .

.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Рев із ійн а комісія є органом , яки й 11роводить перев ірки фін ансово-гос подарської діяльності
УФХ Р, у тому числі за резул ьтатами фінансового року.

7.2.

Ревізій н а комісія

має консультативні

і

контрольні

nовноваження з

питань

фінан сової

діяльності і цільового викор истанн я активів УФХР.

7.3.

Рев ізійна комісія обирається Конференці єю на чотири роки у скл_аді не мен ше трьох член ів,

які обирають з-nом іж себе Голову і Секретаря. Кількісн ий склад встановлю ється Радою.

7 .4.

Члени Правління не можуть бути членами Рев ізійної комісії.

7.5.

Ревізійна комісія скликається їі Головою принаймні раз н а р і к, а також nротяго м

l О д і б на

п исьмову вимогу Правлі11ня, Президента або не меІ-ІШе однієїтретини •1ленів УФХР.

7.6.

Рішен н я Ревіз ійної комісії приймаються nростою біл ьшістю голосів від присутніх членІв
Ревіз ійн ої комісії.

7.7.
7.7.1.
7.7.2.

Ревізій н а комісія має nраво:

вносити nроnозиції щодо фінансової ді яльності та викори стання актив ів УФХР;
складати

висновки

про фінансово-господарську діяльність та

викори стання

активів

УФХР до моменту затвердження Конференцією річн и х бюджетів, балансів, фінансових
та інших звітів керівних органів;

7.7.3.
7.7.4.

складати висновки з інших nита~Іь за nоданням керівних ор ганів УФХР;
nроводити nеріодичні та сnеціальн і nеревірки фі на нсової діяльності та використання
активів УФХР, залучати н езалежних аудитор ів до указаних перевірок.

7.8.

За ріш енням

Конференції Ревізі йна

Конферен ці я

може

самостійно

(чи

коміс ія

м оже

дору чити

не формуватися, в цьому

Правлінню)

призначити

випадку

незалежного

професійного аудитора для зд ійснен ня n еріодичного контролю за дотриманням ф ін а н сової
дисциnліни

та достовірністю оnерацій

з

nоточної

фі11ансово-rосnодарської діяльності

У ФХР.

7.9.

В цьому виnадку - до фующій аудитора відноситься перевірка щор ічного зв іту та балансу

УФХ Р, а також ін ші nита нн я, що nов'я зані з контролем уnравлінської чи фі нансово
госn одарської діяльності УФХР.

7. 1О.

Аудитор за доручення м
позаnланові

ПравліНІ·ІІО

конференції чи

Правл ін вя УФХР може проводити планов і та

nереві рки фінансової діяль11ості УФХ Р, за результатам и яких nредставляє

відnовідні

висновки.

На

зап ит аудитора

Секретарі ат УФХР зобов'язан ий

надавати всі необхідн і документи щодо його діяльності та будь-яку іншу інформацію

npo

свою діяльн ість.

7. 11.

Аудитор звітує л ише органу, яки й його приз11ачив.

8.
8.1.

РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

При nотребі, Конференція або П равлі н ня можуть формувати необхідІІі їм робочі чи дорадчі
органи, ді ял ьні сть яких визначається в ідnов ідн ими П оложен нями.
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8.2.

В УФХР діє Коміс і я з ігор у складі в і д трьох до п'яти осіб, яких обирає Конференці я і яку
очолює

член

Правлі~tня

-

головний суддя

УФХР. Члени

цієї комісії не можуть бути

представниками одного і того ж клубу чи однієї регіоtіальної федерації.

8.3.

Ком ісія з ігор УФХР

-

орган, який приймає рішення , за винятком виnадків загальної

цивільно-nравової nідсудності, щодо штрафів з точки зору порушення правил сnорти вної

nоведі нки та дисциплін и nід час nроведення в Україні турнірів з хокею на роликах. Сюди
відносяться:

nорушен ня

підnалювання

nринциnів

піротехнічних

засобів

чистої
або

гри

(наприклад,

пошкодження

майна),

ви користання

та/або

застосування

сили ,

порушення правил сnортивної nоведінки , цілісності. ч ес tіОЇ гри, об'єктивності, сnортивного
духу (наnриклад, через образи або погрози). nрояви

неспортивної поведінки, nорушення

закоиу (наnриклад, екстремістськ і дії чи образи з

расистських або ворожих мотив і в), nорушення дисциnліни, n равил належн ої поведінки
(наnрю<Лад, жодн их п ода рун кі в або в ідшt<одування витрат оф і цій ~tим особам), nри н ци n і в
•tесності (наn риклад, обман , n ідробка), nорушення авторських n рав (наnриклад, незаконн е
використаиия логотипу У Ф Х Р), н еви кона нн я

вимог судді, п р иnис і в регламе нту турніру

(ЯІ\WО вони окремо не врегульовані). поруше ння інших вимог і nравил змагань, а ТаJ<ОЖ
nорушення проти іміджу хокею на роликах та офіційних осіб.

8.4.

Комісія з ігор УФХР прийr-.·tає рішення про штрафні санкції також проти офіці йних осіб
команд, та може карати членів УФХР штрафними санкціями за усі виnадки інцидентів та

nростуnків на міжнародних іграх, турнірах чи змаганнях з хокею на роликах.

8.5.

Розгляд сnрави має розnочатися не nізні ше як через два місяці з часу вчинення nорушення ,

про що відповідному клубу (регіональній федерацїІ) повідомляється у nисьмовій формі із
проnозицією надати nисьмов і пояснення . Заслуховування правової позиції обвинуваченого

забезnечується шляхом надання можливості представити письмов і пояснення. П исьмові
пояснення можуть бути прийняті до уваги дисциплінарною комісією, якщо вони були
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надіслані до дисциnлінарної комісії протягом

одержання

повідОІ\·ІЛення

про

початок

днів (за поштовим

процедури

розгляду

справи

штемпелем) після

Ком і сією

з

ігор.

Відповідальність за насл ідк и не інформування обвинуваченої особи несе клуб, і це не
впливає на розпочату процедуру розгляду спраои.

8.6.

В УФХР діє Апеля ці й на ком іс і я у склад і трьох ос і б, яку очолює члеи П равління-директор
змагань УФХ Р . До с t<Ладу Апел яційної ком і с і ї за nосадою входить голо ва Коміс ії з ігор .

8.7.

В УФХР функціонує Ком і с і я атлетів (спортсменів) як форма самоо рган ізації та захисту

інтерес і в спортсмен і в, які є ч лен ами команд, що nриймають участь в іграх та чемnіонатах
під егідою УФХР. Кільк існий та персональний склад ці єї комісії створюється в порядку,
nередбаченому Положенням , яке затверджується

конференцією спортсменів-атлет і в, яю

приймають участь у складі команд у че ,,тіонаті України з хокею на роликах.

8.8.

Експертна рада є колегіальним дорадчим органом Секретар іату УФХР, та діє на підставі
власного Положення , що затверджується Президентом УФХР.

8.9.

Якщо будь-який член будь-якого із робочих органів, зазначених у цьому розділі Статуту,
достроково

припиня є

наділяється

повноваженнями

свої

nовноваження
призначити

(незалежно
на

від

nричин),

Правління

ваt<антну посаду будь-яку особу

УФХР

в якості

тимчасово го члена цього органу ( крім член ів Комісії атлет і в). Така особа перебуває на своїй

посаді до наступного зас ідання статутного органу, до компетенції котрого в ідноситься
формування в ідпов ідного робочого органу.

8. 1О.

Якщо Правління вир і шить, що будь-я кий член будь-якого і з робочих ор ганів, заз начених у
цьому розд і л і Статуту, нен алеж н им ч и ном вико t·tує свої обо в'язки на посаді , Правл ін н я
вправі достроко во прили нити повноважеш-tя такої особи та з в і льнити їІ з посади ( крі м чле н і в
Коміс ії атлетів). Звільнена особа наді лена правом подат и С t<аргу на д і ї Пра влін ня на роз гляд
найближчої Конференції УФХР.

Сттпут Федерації хохс'ІІ' на ро.шках Украіі щ
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КОШТИ ТА МАЙНО

9.
9.1.

Джерел ами надходже ння фінансових ко штів є:

9.1 .І.

членські та інші цільові внески , що надходять вщ членів УФХР , згідно відповідного

9.1.2.

добровільні

Положення про членські внески;
пожертвуванн я

від

членів

УФХР,

підприємств,

організацІИ ,

установ,

громадських об' єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб;

9.1 .3.

коштів або майна, що надходять від основної дінльності , отримання яких не п орушує за

законодавством України статусу 51 ФХР, як неприбуткової громадської оргаt-Іізації;

9.1.4.
9.1.5.

пасивні доходи;
дотації або субсидїі, отримані з державного або місцевого бюджетів , державних цільових

фондів або у рамках nряІ\юго бюджетного фінансування, отриманих в рамках ринку
соціальних послуг, договор ів державно-приватного партнерства;

9.1 .6.

гуманітарна чи тех нічна допомо га, що надається неприбутковим організаціям відповідно
до умов міжнародних договорів;

9.1.7.

надходження

від діяльності

госпроз рахунко ви х установ, організацій та

nідприємств,

створених УФХР:

9.1.8.

9.2.

інші надходження , не заборонен і чиt;ним законодавством.
УФХР може мати у своїй власності спортивні сnоруди , будинки , обладнання , реманент,
автотрансnорт, грошові кошти , цінні

паnери, інше

майно,

н еобхідне для

виконання їt'

статутн ої діяльності.

9.3.

УФХР веде бухгалте рськ ий та податковий облік. статисти чну з вітність, та вн осить до
бюджету nлатежі, які nередбачен о чинним -зако н ода в ством.

9.4.

Кошти УФХР зна ходяться у ·п nовному розnоряджен ні та використовуються на

'11

статутну

діяльн і сть та утримання Секретаріату. УФХР самостійно встановлює розмір та форму

використа ння

коштів,

надання

допомоги

клубам,

тренерам,

спортсменам

та

tншим

прац і вникам.

9.5.

УФХР не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

9.6.

Майно та кошти УФХР використовуються викл ючн о для виконання статутної мети , цілей та
завдань УФХР. Доходи (п рибутки) УФХР використовуються виключно для ф іна нсування
видатків на утримання УФХР , фінансування витрат, пов'язаних із практичною реалізаці єю
мети (цілей, завдань) та наnрямів д іял ьності , в изна<t ен их їі Статутом.

9.7.

Розпорядження майном УФХР (крім нерухомості), у тому числі

-

готівковими коштами,

nерерахування та видача грошових t<оштів з рахунків УФХ Р nроводяться Президентом у
nорядку, передбач е н ому ци і\1 Стату·rоІ\t та фін а нсовюt зако нодавством Уt<раїни.

9.8.

Прибутки, доход и та майно УФХР є їі власністю Яt< неnрибуткового товариства , а тому ие
підлягають розподілу між членами УФХР чи їі зас новниками чи між 'Іі працівникаІ\t И (крім

оплати праці, нараху вання єдино го соціального внеску), <tлен ам и органів управл іння та
серед інших пов'язаних з ними ос іб.

10.
І О. 1.

СТВОРЕН НЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРО ЗДІЛІВ АБО ІОРИДИЧНИХ ОСІБ
УФХР може мати відокремле ні підрозд і ли (представництва) на рівні областей, міст Києва та

Севастополя , які утворюються та ліквідовуються за рішенням Правління.

10.2.

Кер івника відокремленого підрозділу призначає Правління. При цьому, за наявності у
відповідному

регіоні

лише

одно го

члена

УФХР,

його

керівник

може

призначатися

представником УФХР в цьому регіоні. У випадку створення регі ональ tІОЇ федерацїі з хокею
на роликах до не't' переходять функцїі офіційt-юго представництва УФХР на відповідній

території.

10.3.

Відокремлені підрозділ и мають настуnні повн о важе ння:
Сторінкп
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10.3.1 .

реалізують статутні мету та завдання УФХР у nевному регіоні України в межах своєї
компетенції;

10.3.2.

nроводять

роботу по залуче нн ю нових

членів засобами, не забороненими

чинним

законодавством України;

10.3 .3.

представляють УФХР у стосунках з усіма

органами

місце вого

самоврядування

на

території nевної адміністративно- територіал ьної оди ни ці України .
І 0.4.

Керівник відокремленого nідрозділу має nраво:

І 0.4.1.

використовувати назву та символіку УФХР для реал і зац ії їі за вдань ;

\0.4.2.

отри~tувати допомо гу у реалізаuії за вдань УФХР від кер івни х органів та посадових осіб
УФХР.

І 0.5.

Керівник відокремленого підрозд ілу зобов 'язаний:

І 0.5.1.

дотриі\Іуватись вимог цього Статуту та Положення про відокремлений n ідрозділ;

10.5.2. реалізовувати ріше11ня керівних органів УФХР ;
10.5.3. Не до nусt<ати дій сnрямованих на поруш е ння ділової реnутац ії їі членів .
10.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його

ліквідації за

рішенням Правління. Майно та кошти , які було закріnлено за цим п ідрозділом, повертається
безnосередньо до складу майна УФХР.

11.

ПО РЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА КЕ РІВНИМИ ОРГА НАМИ,
ПО РЯДОК ОСКАРЖЕН НЯ

11. І.

Президент та Правл інн я УФХР зобов'язані

nеріодично звітувати на Кон ферен ції перед

членами УФХ Р з питаt·н,, nов'язаних з реал і заці єю покладених на них повноважень та
зд ійснення ними статутних завдань УФХР.

І І .2.

Звіт

про виконання

статутних завда н ь

оnрилюдненню серед членів nротягом

11.3.

УФХР, затверджений

Конференцією,

nідлягає

30 календарних днів з дня затвердження .

Усі кер і виі органи УФХР м ають у ЗО де нний терм і н надавати моти вовані в ідnов іді nисьмово
або елею·ронною nоштою н а заnити, заяви чи аnеляції членів УФХР щодо діяльн ості
керівних органів УФХР та реал і за ції їі статутних завдань.

І І .4.

Члени УФХР мають nраво оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена УФХР,
Правлін ня

або

Секретаріату

УФХР

шляхом

подан ня

nисьмо вої

апеляції

на

адр есу

Конференції у nорядку, затвердженому Конференці єю.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬ НО СТІ У ФХР

12.
12.1.
12.2.

УФХР припиняє свою д інльність шля хом саморозпуску. реорганізації чи лі кві дації.
Саморозпуск та

реоргаиізація

УФХР здійснюється

на

nідставі

рішення

Конференції.

Л і квідац і я УФХР зд ійснюється на основі рішення Конференції чи рішення суду.

12.3.

Практичну

роботу

з

ліквідації

УФХР

веде

лікв ідаційна

комісія,

Я І<а

створюється

Конференцією, або судом, що nрийняв рішення про nрипинення діяльності та ліквідацію
УФХР.

12.4.

З ,,юменту прийняrгя ріш е ння про nризначення л іквідаційної комісії до неї переходять усі

nовноваження уnравління УФХР. Порядок і терміни проведення ліквідації визна ч аються

Конференці єю.

12.5.

Після розрахунків в установленому nорядку з кредиторами та іншим и юридиLJними та

фізичними особами, з якими УФХР перебувала в договірних стосунках, майно та кошти
можуть бути передані іншій неnрибутковій організації спортивного наnря м І<)', а у виnадках,
nередбач ених законодавчими актами ,- сnрямовуються у дох і д бюджету.

12.6.

У

виnадку

реорга11ізації Організації їі

майно,

активи

та

nас и ви

передаються

право 

настуnнику.

Сторінкп
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ВНЕСЕННЯ ЗМШ ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТ А ТУТУ

13.
13. 1.

Внесення

змін та доnовне нь до да 11ого Статуту nроводяться

в и юІЮЧІ-tО за ріше иІІям

Ко 11ференції УФХР. за яке nроголосували :Х голосів nрисуrніх делегаті в.

13.2 .

Усі зм іни чи доnовнення . внесені у Статут УФХ Р, оформляються як ІІ ОВа редакція Статугу і
nідnисуються головою та секретарем Конференції, на якій вони nрий11яті.

13.3.

Лро рішення щодо змі 11 у Статугі УФХР, а також про з.міну юридичної адреси УФХР сn ілка
nовідомляє держав 11оrо реєстратор~ у виз І-Іачений закОІіО М термін .

Підляси засновників :

За Громадську організацію
«Сnортивно-фізкультурний клуб

«Тельбін Райдерз»
(код

Поддубни Андре

За Громадську ор ган і зацію

Спортивно-фізкультурний клуб

2

"Республіка"

(код

40891779)

І (ft.

. Occt , ,.~

40770322)

Жуков Олексій
Володимирович

~

За Громадську орган і за цію
Спортивний клуб

.,

.)

"Ракети"

(код

40435041}

Стельмах Іван
Степанович

За Громадську орган ізаці ю

"Хокейний Клуб

4

" Криворізькі Яструби"

(код

40301340)

Карпенко Юрій
Олександрович

за Громадську орган і зацію

5

" Спортивний клуб

ПушкарьовД

"Південна Пальміра"

(код 41386205)
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