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 Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-Франківську 
(далі по тексту – Відокремлений підрозділ) розроблене на виконання вимог Закону України «Про 
громадські об’єднання» та Статуту ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
"ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" (далі по тексту - Федерація). Положення про 
Відокремлений підрозділ (надалі - Положення) визначає порядок діяльності та ліквідації 
Відокремленого підрозділу. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
 

Терміни у цьому Положенні вживаються в наступному значенні: 
1.1.Федерація – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ 

УКРАЇНИ "ВАКО", яка є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією фізкультурно-
спортивного спрямування, що заснована на підставі взаємних інтересів її членів для спільної 
праці та захисту її законних соціальних, культурних і спортивних інтересів. Федерацію створено з 

метою розвитку і пропаганди кікбоксингу в Україні, підвищення ролі фізичної культури та спорту, 
зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя серед широких верств населення, 
сприяння правовому і соціальному захисту спортсменів, тренерів та інших спеціалістів, з 
турботою про ветеранів спорту, розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази цього виду 
спорту. 

1.2.Відокремлений підрозділ - ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-
Франківську, що створений за рішенням Федерації та не є юридичною особою.  

1.3.Положення – Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-
Франківську, що визначає порядок діяльності та ліквідації Відокремленого підрозділу. 

1.4.Збори членів (Загальні збори) – найвищий орган Відокремленого підрозділу, 
порядок скликання та повноваження якого визначаються у розділі 6 цього Положення. 

1.5.Голова Відокремлений підрозділу (Керівник) – член Федерації, що закріплений за 

даним Відокремлений підрозділом, здійснює керівництво роботою Відокремленого підрозділу, 
обирається і затверджується Правлінням Федерації, діє на підставі Положення про Відокремлений 
підрозділ та довіреності від Президента Федерації. 

1.6.Рада – постійно діючий в період між Зборами членів, колегіальний орган 
Відокремленого підрозділу, склад та компетенція якого визначаються у розділі 7 цього 
Положення. 

1.7.Голосування – спосіб прийняття рішень на Зборах членів та засіданнях Ради.  
1.8.Члени Відокремлений підрозділу – члени Федерації, які постійно або переважно 

проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої діє Відокремлений 
підрозділ, та належать до цього Відокремленого підрозділу відповідно до обліку, що ведеться 
Відокремленим підрозділом. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
2.1. Відокремлений підрозділ Федерації здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України, 
Статуту Федерації, цього Положення та інших документів Федерації. 

2.2. Відокремлений підрозділ Федерації діє на демократичних засадах, на принципах 
добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, верховенства 
права, законності та гласності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, 
прозорості, публічності та відкритості.  

2.3.Відокремлений підрозділ Федерації створюється за територіальною ознакою при 
наявності не менше двох членів. 

2.4. Відокремлений підрозділ діє в межах м. Івано-Франківська. 
2.5. Діяльність Відокремленого підрозділу є неприбутковою (тобто його основною метою 

не є одержання прибутку).  
2.6. Відокремлений підрозділ діє з метою практичного втілення в місті Івано-Франківську 

статутних цілей і завдань Федерації. 
2.7. Відокремлений підрозділ підпорядковується Правлінню, Президенту Федерації. 

2.8. Втручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Відокремленого підрозділу, так само 
як і втручання Відокремленого підрозділу у діяльність органів державної влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, 
крім випадків, передбачених законом. 



2.9. Діяльність Відокремленого підрозділу повинна бути тісно пов’язана з основною метою 

Федерації. 
2.10. Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-Франківську є 
обов'язковим для виконання всіма членами Відокремленого підрозділу Федерації. 

2.11. Чисельний і персональний склад Відокремленого підрозділу не обмежується. 
2.12. Кошти Відокремленого підрозділу спрямовуються виключно на виконання завдань, 

передбачених Статутом Федерації. 
2.13. Відокремлений підрозділ створюється за рішенням Правління на невизначений термін і 

припиняє свою діяльність за рішенням Правління, або одночасно з припиненням діяльності 
Федерації. 

2.14. Відокремлений підрозділ має відокремлений баланс, який входить до балансу Федерації. 
Відокремлений підрозділ може мати поточний рахунок, печатки та штампи, бланки зі своїм 
найменуванням. 

2.15. Найменування Відокремленого підрозділу Федерації: 
- українською мовою – ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-
Франківську (скорочено – ВП ВГО "ВАКО" в м. Івано-Франківську). 

 
3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 
3.1. Відокремлений підрозділ діє з метою практичного втілення в місті Івано-Франківську 

цілей і завдань Федерації, а також з метою поширення діяльності Федерації. Відокремлений 
підрозділ всебічно сприяє розвитку та популяризації кікбоксингу «ВАКО» в м. Івано-Франківську. 

3.2. Відокремлений підрозділ не має права здійснювати діяльність, не передбачену Статутом 
Федерації.  

3.3. Цілями відокремленого Відокремлений підрозділу, у межах його основної діяльності є:  
- розробка та впровадження на території м. Івано-Франківська заходів, спрямованих на 

підвищення престижу кікбоксингу «ВАКО», рівня спортсменів, тренерів; 
- розробка, вдосконалення та сприяння впровадженню на території м. Івано-Франківська 

нормативно-правових та практичних засад для удосконалення кікбоксингу «ВАКО»; 
- сприяння розробці та реалізації на території м. Івано-Франківська заходів пов’язаних із 

впровадженням передового вітчизняного, іноземного та міжнародного досвіду, інформаційних та 
інноваційних технологій у сфері кікбоксингу «ВАКО», систематизація, вивчення та аналіз 
вказаного досвіду; 

- сприяння виробленню та реалізації на території м. Івано-Франківська державної політики 
в сфері спорту, а також інші завдання відповідно до мети Федерації. 

3.4. До основної діяльності Відокремлений підрозділу, спрямованої на досягнення його мети 
(цілей) визначених цим Положенням, належать:  

- співпраця з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими та службовими особами, громадськими об’єднаннями, установами 
та організаціями з питань розвитку кікбоксингу «ВАКО»; 

- проведення на території м. Івано-Франківська семінарів, лекцій, симпозіумів, нарад, інших 
заходів спрямованих на підвищення рівня кваліфікації головних суддів, суддів, активізацію 
обміну досвідом між зазначеними фахівцями (за письмовим розпорядженням Правління 
Федерації);  

- організація і проведення змагань (турнірів), зборів та інших заходів в м. Івано-
Франківську; 

- популяризація на території м. Івано-Франківська інформації про діяльність Федерації та 
Відокремленого підрозділу; 

- надання на території м. Івано-Франківська інформаційної, організаційної, методичної та 
іншої підтримки діяльності членів Федерації, залучення їх до мети та завдань Федерації; 

- забезпечення виконання Статуту Федерації та рішень її керівних органів. 
3.5. Відокремлений підрозділ має право:  
- вносити запити та пропозиції з усіх напрямів діяльності Федерації до органів Федерації;  
- користуватися консультативною, методичною допомогою Федерації;  

- отримувати від Федерації (за наявною у Федерації можливості) підтримку у реалізації 
проектів та програм, що сприяють досягненню мети та статутних завдань Федерації, у порядку, 
що визначається Правлінням;  

- визначати напрями, методи та організаційні форми роботи, що є найбільш ефективними 
для виконання завдань Відокремленим підрозділом. 

3.6. Відокремлений підрозділ зобов’язаний: 



- ефективно виконувати покладені на Відокремлений підрозділ функції; 

- здійснювати діяльність згідно з рішеннями та за погодженням з органами Федерації;  
- належним чином та в строк виконувати рішення органів Федерації;  
- своєчасно надавати органам Федерації необхідну інформацію та звітність (в тому числі 

відомості про чисельність членів Федерації, баланс);  
- надавати Федерації річні звіти про діяльність Відокремленого підрозділу;  
- сприяти залученню нових членів до Федерації.  
3.7. Рішення Відокремленого підрозділу можуть бути змінені або скасовані Правлінням 

Федерації. 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
  

4.1. Усі члени Відокремленого підрозділу, що перебувають на його обліку мають рівні права 
та обов'язки. 

4.2.Члени Відокремленого підрозділу мають право: 
- брати участь в діяльності Федерації, в управлінні її справами; 
- обирати та бути обраним до органів управління Федерації, Відокремленого підрозділу; 
- одержувати необхідну інформацію про діяльність Федерації та її Відокремлених 

підрозділів; 
- брати участь у заходах Федерації, Відокремленого підрозділу, реалізації їх програм, 

вносити пропозиції щодо поліпшення їх діяльності; 
- пропонувати кандидатури на вступ до членів Відокремленого підрозділу; 
- вільно вступати до Відокремленого підрозділу та виходити з нього. 
4.3. Члени Відокремленого підрозділу зобов'язанні: 
- дотримуватися положень Статуту Федерації, Положення Відокремленого підрозділу та 

принципів законності, справедливості та взаємоповаги, дотримуючись норм чинного 
законодавства України; 

- сприяти здійсненню мети і завдань Федерації; 

- виконувати рішення органів Федерації, Відокремленого підрозділу, прийняті у межах їх 
компетенції; 

- надавати Федерації інформацію про порушення прав осіб внаслідок неправомірних дій 
посадових осіб органів Відокремленого підрозділу Федерації. 

- своєчасно сплачувати вступні, членські внески, розмір та строки яких встановлюються 
Правлінням Федерації; 

- утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду законним правам та інтересам, діловій 
репутації Федерації, Відокремленого підрозділу чи їх членам; 

- дбати про утвердження позитивного іміджу Федерації, Відокремленого підрозділу. 
 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ 
 
5.1. Органами управління Відокремленого підрозділу є: 
-Загальні збори ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-Франківську (далі – 
Загальні збори або Збори членів); 

- Рада ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
"ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-Франківську (далі – Рада); 

- Голова ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
"ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ВАКО" в місті Івано-Франківську (далі – Голова).  

 
6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 
6.1. Загальні збори є найвищим органом Відокремлений підрозділу. 
6.2. Чергові Загальні збори скликаються Головою не рідше 1 (одного) разу на 6 місяців. 

Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу Голови, за рішенням Ради, за клопотанням 
50% членів Відокремлений підрозділу, оформленого письмово від імені кожного члена та за 
ініціативи Президента Федерації. 

6.3. Про скликання чергових Загальних зборів члени Відокремлений підрозділу 
повідомляються не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення в 
порядку, що визначається Головою. Про скликання позачергових Загальних зборів члени 
Відокремленого підрозділу повідомляються не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати їх 
проведення в порядку, що визначається Головою. Повідомлення про скликання Загальних зборів 
повинно містити дату, час та місце проведення Загальних зборів та попередній порядок денний. 



Про проведення Загальних зборів члени Відокремленого підрозділу можуть повідомляються 

письмово поштою, в тому числі електронною, або факсом чи іншими засобами зв’язку (Viber, 
Skype).  

6.4. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів 
Відокремленого підрозділу.  

6.5. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим або таємним (за рішенням Загальних 
зборів) голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Відокремленого підрозділу.  

6.6. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності 
Відокремлений підрозділу, окрім питань, віднесених до компетенції органів Федерації.  

6.7. Рішення Загальних зборів Відокремленого підрозділу оформляються протоколами за 
підписом Голови Відокремленого підрозділу. 

6.8. До виключної компетенції Загальних зборів, зокрема, належить прийняття рішень з 
наступних питань:  

- визначення пріоритетних завдань та напрямів діяльності Відокремленого підрозділу у 

відповідності до Статуту Федерації та рішень органів Федерації;  
- затвердження плану діяльності Відокремленого підрозділу відповідно до основних 

напрямків діяльності Федерації, прийнятої програми та концепції її діяльності; 
- обрання делегатів від Відокремленого підрозділу для участі у Конференції Федерації 

відповідно до норм представництва, затверджених Федерацією; 
-  обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради за виключенням Голови; 
- заслуховування звітної доповіді Голови; 
- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Відокремленого підрозділу, в межах 

наданих йому повноважень. 
6.9. Рішення Загальних зборів затверджуються Правлінням Федерації. 

 
7. РАДА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 
7.1. Рада є постійно діючим в період між Загальними зборами колегіальним органом 

Відокремлений підрозділу. 
7.2. До моменту створення Ради виконання функцій Ради покладається на Голову 

Відокремлений підрозділу.  
7.3. Рада Відокремлений підрозділу обирається, якщо кількість членів Відокремленого 

підрозділу досягає більш ніж 50 осіб. Для обрання Ради вперше Голова скликає Загальні збори 
Відокремлений підрозділу, який є повноважним за умови наявності не менше половини членів 
Відокремленого підрозділу.  

7.4. Якщо кількість членів Відокремленого підрозділу складає від 50 до 100 осіб, 
створюється Рада у складі 5 (п’ять) осіб, з яких Голова є членом Ради та 4 (чотири) членів Ради 
обираються Загальними зборами шляхом голосування з числа членів Відокремленого підрозділу 
терміном на 1 (один) рік без обмеження права на переобрання. Членом Ради може бути лише 
член Відокремленого підрозділу. 

7.5. Якщо кількість членів Відокремленого підрозділу складає від 101 до 500 осіб, 
створюється Рада у складі 10 (десять) осіб, з яких Голова є членом Ради та 9 (дев’ять) членів 

Ради обираються Загальними зборами шляхом голосування з числа членів Відокремленого 
підрозділу терміном на 1 (один) рік без обмеження права на переобрання. Членом Ради може 
бути лише член Відокремленого підрозділу. 

7.6. Якщо кількість членів Відокремленого підрозділу складає від 501 и більше осіб, 
створюється Рада у складі 15 (п'ятнадцять) осіб, з яких Голова є членом Ради та 14 
(чотирнадцять) членів Ради обираються Загальними зборами шляхом голосування з числа членів 
Відокремленого підрозділу терміном на 1 (один) рік без обмеження права на переобрання. 
Членом Ради може бути лише член Відокремленого підрозділу. 

7.7. Рада здійснює наступні функції:  
- забезпечує виконання рішень Конференції, Правління; 
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів; 
- визначає порядок денний, час та місце проведення Загальних зборів;  
- здійснює інші функції, передбачені цим Положенням та внутрішніми документами 

Федерації.  

7.8. Рішення Ради приймаються колегіально на засіданнях Ради або шляхом опитування. 
7.9. Чергові засідання Ради проводяться не рідше одного разу на 6 (шість) місяців. 

Позачергові засідання Ради скликаються на вимогу Голови або більше половини членів Ради.  
7.10.  На засіданнях Ради головує Голова. У випадку відсутності Голови на засіданні Ради 

головує заступник Голови. 



7.11. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. 

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.  
7.12. У випадку проведення опитування рішення Ради вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосували у письмовій формі більше половини всіх членів Ради. Члени Ради повинні 
проголосувати у термін, що не перевищує 7 (семи) робочих днів з дати надсилання питання. 

7.13. Усі рішення Ради мають бути оформлені письмово та підписані Головою або особою, 
яка його заміщує. 

7.14. Члени Ради, Голова Відокремленого підрозділу діють на громадських засадах, якщо 
інше не встановлено Президентом Федерації. 

7.15. Дострокове припинення діяльності членів Ради може бути за ініціативою членів Ради, 
у разі смерті. У разі недобросовісного виконання обов'язків члена Ради, такого члена може бути 
виключено за рішенням Правління Федерації. 

 
8. ГОЛОВА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 
8.1. Голова очолює Раду та здійснює поточне керівництво діяльністю Відокремленим 

підрозділом. 
8.2. Голова призначається та звільняється Правлінням Федерації терміном на 1 (один) рік, 

діє на підставі Положення про Відокремлений підрозділ та довіреності виданої Президентом 
Федерації.  

8.3. Після спливу однорічного терміну виконання особою функцій Голови Відокремленого 
підрозділу, Правління Федерації може прийняти рішення про припинення повноважень Голови 
Відокремленого підрозділу та призначити нового Голову Відокремленого підрозділу.  

8.4. Строк, визначений в п. 8.3. Положення може бути скорочений у випадку порушень 
Головою Відокремленого підрозділу вимог Статуту Федерації, Положення, у разі вчинення ним 
дій, що наносять шкоду репутації Федерації та/або Відокремленого підрозділу. 

8.5. Голова Відокремленого підрозділу підзвітний Правлінню, Президенту Федерації. 
8.6. Голова Відокремленого підрозділу здійснює наступні функції:  

- організовує діяльність Відокремленого підрозділу; 
- забезпечує контроль за виконанням рішень Конференції, Правління, Президента 

Федерації, Ради Відокремленого підрозділу, які стосуються Відокремленого підрозділу;  
- забезпечує контроль за виконанням рішень Загальних зборів і Ради;  
- головує на Загальних зборах та засіданнях Ради; 
- розробляє план діяльності Відокремленого підрозділу на рік та подає його на 

затвердження Правлінню Федерації; 
- подає на розгляд та затвердження Загальних зборів річні звіти про діяльність 

Відокремленого підрозділу та подає на розгляд Правління Федерації річні та піврічні звіти про 
діяльність Відокремленого підрозділу; 

-представляє Відокремлений підрозділ у відносинах з органами місцевої влади, 
підприємствами, приватними особами та вчиняє від імені Відокремлений підрозділу інші 
юридично значущі дії;  

- вносить пропозиції Президенту та Правлінню Федерації з усіх напрямів діяльності 

Відокремленого підрозділу; 
- організовує своєчасне подання звітності про діяльність Відокремленого підрозділу;  
- здійснює інші функції, необхідні для ефективного виконання покладених на 

Відокремлений підрозділ завдань, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів та 
Ради, на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої діє Відокремлений 
підрозділ.  

8.7. У випадку бездіяльності Голови Відокремленого підрозділу, порушення ним Статуту 
Федерації, Положення Відокремленого підрозділу або законодавства України, Правління 
Федерації може прийняти рішення про його звільнення або про закриття Відокремленого 
підрозділу. 

8.8. Голова Відокремленого підрозділу надає звіт про роботу Відокремленого підрозділу 
Правлінню Федерації не рідше одного разу на рік. 

8.9. Заступник Голови призначається та звільняється Головою з числа членів Ради терміном 
на 1 (один) рік. 

8.10. Заступник Голови виконує обов’язки Голови у разі його відсутності, виконує поточну 
роботу за дорученням Голови та здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та 
внутрішніми документами Федерації.  

8.11. Для забезпечення належного ведення поточної організаційної роботи Відокремленим 
підрозділом може бути призначений Виконавчий директор Відокремленого підрозділу, який є 
одноособовим адміністративно-виконавчим органом Відокремленого підрозділу.  



8.12. Виконавчий директор Відокремленого підрозділу призначається на посаду та 

звільняється Головою. Виконавчий директор  підзвітний Голові Відокремленого підрозділу.  
8.13. З метою забезпечення поточної діяльності Відокремленого підрозділу може бути 

створений Секретаріат Відокремленого підрозділу, який формується Виконавчим директором 
Відокремленого підрозділу за погодженням з Головою 
 

9. МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
 

 9.1. Майно (кошти) Відокремленого підрозділу є власністю Федерації. 
 9.2. Джерелами надходження майна (коштів) Відокремленого підрозділу є:  
 - майно (кошти) передане Відокремленому підрозділу членами; 
 - майно (кошти) одержане Відокремленим підрозділом в установленому порядку від 

держави, територіальних громад, громадян, підприємств, установ та організацій, а також від 
іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, осіб без громадянства, іноземців, як 

безповоротна фінансова допомога, якщо інше не встановлено законодавством; 
- майно (кошти) одержане Відокремленим підрозділом як благодійні пожертви; 
- майно (кошти) придбані Відокремленим підрозділом за рахунок власних коштів; 
- майно (кошти), що передані  Відокремленому підрозділу  за  рішенням Правління 

Федерації. 
9.3. Кошти Відокремленого підрозділу використовуються в межах його річного кошторису 

(скорочено – річний кошторис). Обов’язковою складовою частиною річного кошторису є 
затверджені граничні витрати. Затвердження річного кошторису здійснюється Президентом 
Федерації.  

9.4. Рішення пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна 
відокремленого підрозділу, приймаються Правлінням Федерації. 

 
10. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЧЛЕНІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 

10.1. Належність члена або кандидата у члени Федерації до Відокремленого підрозділу 
визначається за місцем його постійного або переважного проживання, якщо ним не подано заяву 
про зарахування його до іншого Відокремленого підрозділу.  

10.2. Член або кандидат у члени Федерації може належати лише до одного Відокремленого 
підрозділу.  

10.3. Голова Відокремленого підрозділу веде список членів Відокремленого підрозділу та 
надає на першу вимогу Президенту Федерації. 

 
11. ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ 
 

11.1. Зміни в організації діяльності Відокремленого підрозділу проводяться за рішенням 
Правління Федерації. 

11.2. Відокремлений підрозділ створений на невизначений строк, але не більше строку 

діяльності Федерації. 
11.3. Рішення про припинення діяльності Відокремленого підрозділу приймає Правління 

Федерації. Його діяльність також припиняється за рішенням Загальних зборів Відокремленого 
підрозділу, яке затверджується Правлінням Федерації, або одночасно з припиненням діяльності 
Федерації. 

11.4. Ліквідація Відокремленого підрозділу проводиться Ліквідаційною комісією 
Відокремленого підрозділу, призначеною Правлінням Федерації. 

11.5. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з 
управління справами Відокремленого підрозділу. 

11.6. Голова Відокремленого підрозділу в п’ятиденний термін після призначення 
Ліквідаційної комісії зобов'язаний передати всю документацію, грошові кошти та майно 
Відокремленого підрозділу Ліквідаційній комісії. 

11.7. Ліквідаційна комісія Відокремленого підрозділу складає ліквідаційний баланс, здає всю 
документацію, грошові кошти та майно ліквідованого Відокремленого підрозділу Федерації.  

 
12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

 



 


