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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1.

У цьому Cтатуті вживаються терміни у такому значенні:

Роликовий спорт – складається з наступних дисциплін: швидкісний біг (speed skating),
фігурне катання (artistic), хокей з шайбою (inline hockey), хокей з м’ячем на квадах (rink
hockey), інлайн-скейтер хокей (inline-skater hockey), гірський слалом (inline alpine),
швидкісний гірський спуск (inline downhill), фрістайл (inline freestyle), скейтбордінг
(skateboarding), дербі (roller derby) та довільне катання (roller freestyle) на роликових
ковзанах.
Міжнародна федерація роликового спорту (ФІРС) (FIRS) – всесвітній керівний орган, що
створений на необмежений період часу 1924 року у Швейцарії.
Європейська

конфедерація

ролерів (ЄКР)

(CERS) – континентальна федерація,

асоційована у ФІРС, що відповідає за популяризацію та розвиток роликового спорту на
Європейському континенті.
Міжнародна федерація інлайн-скейтер хокею (МФІСХ) (IISHF) – керівний орган, що
створений на необмежений період часу 1988 року та відповідає за розвиток інлайн-скейтер
хокею.
Статут ФІРС – установчий документ, який визначає систему відносин у роликовому спорті.
Правила – правила змагань ФІРС та МФІСХ, які викладені у книзі Правил по кожній
дисципліні роликового спорту.
Технічні комітети ФІРС – комітети, що відповідають за розвиток відповідних дисциплін
роликового спорту.
Національна федерація – національний керівний орган роликового спорту, що є членом
ФІРС.
Членство в ФІРС – національний керівний орган роликового спорту, що згоден виконувати
вимоги Статуту, Правила та розпорядження ФІРС. Лише одна національна федерація від
держави або території може бути членом ФІРС і визнається ФІРС у якості національного
керівного органу роликового спорту на даній території. Юрисдикція членів ФІРС має бути
обмежена політичними кордонами держави або території, яку вони репрезентують.
УФРС – юридична особа, визнана ФІРС у якості національної організації, яка є
представником роликового спорту в Україні, Українська федерація роликового спорту.
МОК – Міжнародний олімпійський комітет.
НОК – Національний олімпійський комітет України.
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Клуб – організація, будь-якої форми власності, що об’єднує спортсменів та/або любителів
роликового спорту, які є членами УФРС, визнана належним чином регіональною федерацією
роликового спорту та в якій на постійній основі здійснюється тренувальний процес.
Спортсмен-ролер – будь-яка особа, що є членом УФРС, яка регулярно займається
роликовим спортом та виступає у змаганнях, що проводяться під егідою ФІРС, ЄКР, МФІСХ,
УФРС чи регіональної федерації роликового спорту.
Тренер з роликового спорту – член УФРС, що тренує спортсменів-ролерів, має відповідну
кваліфікацію та атестований УФРС.
Спортивний суддя з роликового спорту – член УФРС, атестований згідно вимог ФІРС,
МФІСХ та УФРС.
Представник спортсмена – фізична або юридична особа, яка на підставі відповідної угоди
та згідно чинного законодавства України, представляє інтереси спортсмена-ролера. Може
представляти інтереси більше одного спортсмена.
Національна збірна команда України – склад спортсменів-ролерів за переліком, який
затверджений УФРС та Міністерством молоді та спорту України.
Штаб-квартира – територіальне знаходження постійного робочого місця Президента УФРС.
Споруди роликового спорту – спортивна споруда чи комплекс будівельних споруд, що
відповідають Правилам та вимогам ФІРС та МФІСХ, а також мають схвалення УФРС.

2.
2.1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

РОЛИКОВОГО СПОРТУ" (надалі УФРС) є добровільним, незалежним, неприбутковим
громадським об'єднанням за організаційно-правовою формою утвореним як громадська
організація.
2.2.

УФРС утворена та діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про

громадські об'єднання", чинного законодавства, цього Статуту. УФРС визнає цілі і завдання
Олімпійської хартії, здійснює свою діяльність в тісній взаємодії з Міністерством молоді та
спорту України, структурними підрозділами виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, та іншими спортивними і громадськими організаціями
відповідно до своїх завдань та мети діяльності.
2.3.

УФРС входить до складу ФІРС, ЄКР, МФІСХ та визнає їх Статути, Регламенти і

Правила. Має статус національної федерації роликового спорту, з виключним правом
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представляти роликовий спорт, проводити офіційні міжнародні, всеукраїнські та регіональні
змагання на території України.
2.4.

Діяльність УФРС будується на засадах добровільності, самоврядності, відсутності

майнового інтересу, прозорості, відкритості та публічності.
2.5.

УФРС має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним

законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести
зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в господарському суді та третейському суді.
2.6.

Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями УФРС, а УФРС не несе

відповідальності за зобов’язаннями держави.
2.7.

УФРС може підтримувати прямі стосунки та партнерські контакти з українськими та

іноземними фізичними та юридичними особами.
2.8.

УФРС набуває прав і обов’язків юридичної особи відповідно до чинного

законодавства України з моменту державної реєстрації на необмежений період часу.
2.9.

УФРС є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має

відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки, в т.ч. і валютний, в банківських
установах.
2.10. УФРС є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання
прибутку.
2.11. УФРС має круглу печатку та штампи встановленого зразку зі своїм найменуванням та
символікою, а також бланки, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються
Президентом УФРС.
2.12. Повне найменування українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РОЛИКОВОГО СПОРТУ".
Скорочене найменування українською мовою – ВГО "УФРС".
Повна

назва англійською мовою – ALL UKRAINIAN PUBLIC ORGANIZATION

"UKRAINIAN FEDERATION OF ROLLER SPORTS".
Скорочена назва англійською мовою – UPO "UFRS".
2.12. Місцезнаходження УФРС: 04211, м Київ, вул. Йорданська, буд. 4-г.

3. МЕТА (ЦІЛІ)
Основною метою діяльності УФРС є сприяння розвитку роликового спорту всіх видів
та напрямків в Україні, пропаганда здорового способу життя серед населення, сприяння
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підтримці дитячого, юнацького, молодіжного, дорослого, ветеранського руху та спорту, в
т.ч. спорту вищих досягнень, задоволення та захист законних соціальних, економічних,
творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх
членів.

4.

ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Для досягнення вищезазначеної мети УФРС у порядку, встановленому чинним
законодавством, ставить перед собою наступні завдання:
4.1.1. визначати основні напрямки та перспективи розвитку УФРС;
4.1.2. брати участь у розробці та втіленні програм розвитку роликового спорту,
перспективних планів підготовки національних збірних команд України та основних
критеріїв формування збірних команд;
4.1.3. організовувати та сприяти проведенню турнірів, Кубків, чемпіонатів України серед
різних вікових категорій, у тому числі і міжнародних з роликового спорту, інших змагань,
зборів та заходів;
4.1.4. надавати допомогу у командируванні членів УФРС на всеукраїнські та міжнародні
змагання;
4.1.5. пропагувати принципи чесної гри. УФРС у своїй діяльності зобов’язується
дотримуватися правил та принципів Олімпійської хартії, національних та міжнародних актів
з

питань

антидопінгового

контролю

у

спорті,

Етичного кодексу

Міжнародного

Олімпійського Комітету та Медичного кодексу Олімпійського руху, зокрема боротись із
застосуванням

допінгу

у

роликовому

спорті, дотримуватись

правил

Всесвітнього

антидопінгового кодексу та Національного антидопінгового центру.
4.2. Напрямки діяльності УФРС:
4.2.1. організація та проведення для членів УФРС учбово-тренувальних зборів до змагань
різного рівня;
4.2.2. сприяння підготовці спортсменів міжнародного рівня та забезпеченню успішних
виступів збірних команд України на міжнародних змаганнях, чемпіонатах та Кубках світу та
Європи, міжнародних турнірах;
4.2.3. сприяння підготовці спортсменів, членів УФРС, до участі у спортивних змаганнях з
роликового

спорту,

сприяння

забезпеченню

тренувального процесу членів УФРС;
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4.2.4. надання допомоги членам УФРС у придбанні сучасного обладнання та інвентарю;
4.2.5. сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння
між членами УФРС;
4.2.6. участь в організації і проведенні наукових досліджень в області роликового спорту й
інших видів спорту;
4.2.7. погодження різноманітних підходів членів УФРС до проблем, що відносяться до сфери
діяльності УФРС та її членів, сприяння униканню конфліктів та суперечок між членами
УФРС та забезпечення впровадження єдиної спільної політики по розвитку роликового
спорту;
4.2.8. забезпечення та контроль дотримання усіма членами УФРС положень установчих та
регламентуючих документів УФРС, правил при проведенні змагань.
4.2.9. забезпечення демократичних засад організації і взаємодії членів УФРС, які зокрема
виключають дискримінацію щодо членів УФРС з будь-яких підстав.
4.3. Для виконання своїх завдань та провадження діяльності у визначених Статутом
напрямках УФРС в установленому порядку має право:
4.3.1. самостійно визначати свою внутрішню структуру, порядок, форми організації та
оплати праці штатних працівників, залучених спеціалістів в установленому порядку;
4.3.2. розробляти та затверджувати разом із Міністерством молоді та спорту України
календар спортивно-масових та спортивних заходів і Положення про змагання;
4.3.3. захищати інтереси членів УФРС у відносинах з державними органами, посадовими
особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
4.3.4. брати участь у наданні правової і соціальної допомоги членам УФРС - спортсменам,
тренерам, суддям та іншім фахівцям, проявляти турботу про ветеранів роликового спорту,
сприяти соціальному захисту членів УФРС;
4.3.5. підтримувати зв'язок з державними та іншими громадськими організаціями, які
сприяють розвитку роликового спорту;
4.3.6. надавати організаційну та методичну допомогу всім членам УФРС в питаннях розвитку
роликового спорту;
4.3.7. брати участь у видавництві методичних, довідкових, інформаційних та інших
друкованих матеріалів;
4.3.8. створювати робочі органи: технічні комітети по дисциплінам роликового спорту,
комісію атлетів, колегію суддів, тренерську раду, тощо;
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4.3.9. організовувати та проводити освітні заходи з підвищення кваліфікації тренерів, суддів
та інших фахівців роликового спорту;
4.3.10. брати участь у створенні і розвитку виробництва спортивного обладнання, інвентарю,
взуття та одягу;
4.3.11. брати участь у будівництві, реконструкції та експлуатації спортивних майданчиків та
споруджень, придбанні спортивного інвентарю та устаткування для виконання статутних
завдань;
4.3.12. проводити змагання з роликового спорту, організовувати спортивно-масові свята,
інші заходи серед членів УФРС;
4.3.13. здійснювати перевезення членів УФРС до місця змагань власним транспортом;
4.3.14. здійснювати міжнародні зв'язки згідно постанов Уряду щодо громадських об'єднань;
4.3.15. здійснювати пропаганду і популяризацію роликового спорту серед населення;
4.3.16. засновувати підприємства в порядку встановленому законодавством;
4.3.17. забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів УФРС;
4.3.18. за підсумками сезону проводити нагородження спортсменів – членів УФРС,
представляти фахівців, які є членами УФРС, до нагород, заохочень та присвоєння почесних
звань;
4.3.19. організувати виготовлення офіційної нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної
продукції УФРС;
4.3.20. висвітлювати роботу УФРС через засоби масової інформації;
4.3.21. виносити до відповідних державних органів пропозиції з питань розвитку та
популяризації роликового спорту;
4.3.22. створювати відокремлені підрозділи УФРС.

5.

ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Для здійснення своєї мети (цілей) УФРС має право:
5.1.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
5.1.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
5.1.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
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5.1.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів
нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери
діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
5.1.5. проводити мирні зібрання;
5.1.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права
відповідно до законодавства; мати у власності будівлі, споруди, інше нерухоме майно,
обладнання, транспорт, майно культурно-виробничого, спортивного та рекреаційного
призначення, грошові засоби, майно, необхідне для матеріального забезпечення своєї
діяльності;
5.1.7. укладати відповідні цивільно- та господарсько-правові угоди (в тому числі
купівлі-продажу), необхідні для досягнення цілей УФРС, з фізичними та юридичними
особами; набувати з метою користування або ремонту та технічного переоснащення
різноманітні об'єкти для застосування їх у відповідності до інших напрямків діяльності
УФРС;
5.1.8. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку,
передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність
відповідає меті (цілям) УФРС та сприяє її досягненню;
5.1.9. засновувати для досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
5.1.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
правоохоронними органами, органами прокуратури для проведення консультацій з
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери
діяльності УФРС;
5.1.11. вступати в інші громадські об'єднання, недержавні організації, асоціації, федерації,
об'єднання тощо, підтримувати міжнародні зв'язки, укладати будь-які угоди (договори),
приймати участь в проведенні заходів, що не суперечать нормам міжнародного права та
зобов'язанням;
5.1.12. створювати установи і організації;
5.1.13. створювати відокремлені підрозділи;
5.1.14. залучати добровільні внески вітчизняних та іноземних громадян, підприємств,
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установ та організацій у вигляді рухомого та нерухомого майна, для їх подальшого
використання в діяльності УФРС;
5.1.15. здійснювати організацію різноманітних заходів, спрямованих на досягнення мети,
виконання завдань УФРС, сприяти їх матеріальному та технічному забезпеченню;
5.1.16. надавати консультативну та організаційну допомогу для проведення виступів,
семінарів, слухань, змагань та інших заходів;
5.1.17.сприяти будівництву, ремонту та реконструкції будівель, інших споруд, необхідних
для

виконання завдань, передбачених статутом. УФРС та створені нею юридичні особи

(товариства, підприємства) можуть бути виконавцями державного замовлення, відповідно до
закону;
5.1.18. реалізовувати свою мету шляхом укладення з іншими громадськими об'єднаннями на
добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення
відповідно до законодавства громадських спілок, а також іншим способом, не забороненим
законом;
5.1.19.

здійснювати

співробітництво

з іноземними

неурядовими організаціями

та

міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
5.1.20. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

6.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Членство в УФРС є добровільним, індивідуальним.
6.2. Членами УФРС можуть бути фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які досягли 14 років та не визнані судом недієздатними, активно
сприяють діяльності УФРС, дотримуються вимог Статуту та сплачують у встановленому
порядку членські внески. Членами УФРС можуть бути один з батьків чи законних опікунів
спортсменів-ролерів, які не досягли 14-річного віку.
6.3. Облік членів УФРС ведеться Радою у Реєстрі членів УФРС, зовнішній вигляд та
особливості якого затверджуються Радою УФРС.
6.4. Рішення про прийом до членів УФРС здійснюється Радою УФРС на основі поданої
письмової заяви та копії документу, що засвідчує особу, а також сплаченого реєстраційного
внеску. Документи на членство можуть подаватися керівнику відокремленого підрозділу.
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Рада УФРС має право відмовити особі у прийнятті її в члени УФРС.
6.5. Особа, якій надано членство в УФРС, зобов’язана сплати щорічний членський внесок за
поточний рік, розмір якого встановлюється рішенням Ради УФРС.
6.6. Членство в УФРС є строковим і становить один календарній рік з 1 січня по 31 грудня
2017 року незалежно від дати сплати щорічного членського внеску. Для продовження
членства в УФРС особа зобов’язана сплатити щорічний членський внесок не пізніше ніж за
тиждень до закінчення поточного періоду свого членства.
6.7. Призупинення членства в УФРС відбувається автоматично у разі несплати чергового
щорічного внеску. Така особа позбавляється права голосу. Відновлення членства в УФРС
відбувається автоматично після сплати щорічного внеску.
6.8. В УФРС передбачено почесне та асоційоване членство. Звання „Почесний член УФРС"
присвоюється Конференцією УФРС спортсмену-ролеру, тренеру, спеціалісту з роликового
спорту, судді, громадському діячу та ветерану спорту за істотний внесок у розвиток
роликового спорту. Почесні та асоційовані члени УФРС мають право дорадчого голосу.
6.9. Члени УФРС мають право:
6.9.1. сприяти досягненню мети УФРС, діяти у будь-якому з напрямків діяльності УФРС у
порядку, визначеним цим Статутом;
6.9.2. отримувати методичні та інші матеріали й консультації від УФРС;
6.9.3. приймати участь у спортивних та спортивно-масових заходах, що організовує УФРС,
бути у складі збірних команд України, Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя;
6.9.4. використовувати за погодженням з УФРС її символіку;
6.9.5. користуватися послугами Представника спортсмена-ролера за умови надання до УФРС
письмових контрактів між спортсменом-ролером і його Представником;
6.9.6. отримувати повну інформацію з питань діяльності УФРС;
6.9.7. звертатися до УФРС з питань захисту своїх прав;
6.9.8. брати участь у формуванні керівних та виконавчих органів УФРС, обирати та бути
обраними до складу керівних органів УФРС;
6.9.9. входити до складу комісій, комітетів УФРС тощо;
6.9.10. вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів УФРС;
6.9.11. оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів УФРС, в тому числі у
судовому порядку;
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6.9.12. відмовитись від членства в УФРС за письмовою заявою.
6.10. Члени УФРС зобов’язані:
6.10.1. сприяти досягненню мети УФРС та брати участь у діяльності УФРС;
6.10.2. виконувати положення Статуту, Правил та регламентуючих документів ФІРС, ЄКР та
МФІСХ;
6.10.3. визнавати та виконувати всі рішення Конференції, Ради та Виконавчого комітету
УФРС, ухвалених відповідно до їх компетенції;
6.10.4. дотримуватися вимог законодавства України щодо допінгу у спорті та правил
Всесвітнього антидопінгового кодексу та Національного антидопінгового центру;
6.10.5. виконувати прийняті на себе обов’язки по відношенню до УФРС;
6.10.6. вносити реєстраційні, членські, цільові, благодійні та добровільні внески у розмірі,
способом та у порядку, передбаченими рішеннями керівного органу УФРС.
6.11. Виключення з членів УФРС здійснюється Радою УФРС на підставі особистої письмової
заяви члена УФРС не пізніше, ніж через 3 місяці після одержання відповідної заяви.
6.12. Член УФРС може бути позбавлений членства за рішенням Ради УФРС без повернення
реєстраційних та членських внесків:
6.12.1. за порушення або недотримання вимог цього Статуту;
6.12.2. за вчинення дій або бездіяльність, несумісних із метою УФРС;
6.12.3. за дії, які спричинили збиток УФРС;
6.12.4. за дії, які призвели до втрати довіри з боку інших членів УФРС;
6.12.5. за недотримання загальних моральних засад діяльності УФРС.
6.13. Членство в УФРС припиняється у разі смерті особи.
6.14. Члени УФРС мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена
УФРС, Президента або Конференції УФРС (надалі – "Конференція") наступним чином:
6.14.1. скарга на дії, бездіяльність або рішення члена УФРС подається до Президента, який
зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої
оскаржуються, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими
поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги
Президентом – повторна скарга подається до Ради УФРС, яка зобов'язана розглянути скаргу
на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена УФРС, який
скаржиться, а також члена УФРС дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;
6.14.2. скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента подається до Ради УФРС, яка
11

12

зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим
викликом члена УФРС, який скаржиться, і Президента, бездіяльність або рішення якого
оскаржуються;
6.14.3. скарга на дії, бездіяльність або рішення Конференції подається до суду, відповідно до
законодавства чинного на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
6.14.4. Скарга, яка потребує розгляду виключно на позачерговій Конференції, є підставою
для скликання Радою УФРС Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої
скарги.

7.

СТАТУТНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Управління УФРС здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів
управління, підпорядкованості і підзвітності органів управління, дотримання виконавчої
дисципліни, врахування регламентуючих документів УФРС.
7.2. Статутними органами УФРС є: Конференція, Рада, Виконавчий комітет, Ревізійна
комісія.
7.3. КОНФЕРЕНЦІЯ є вищим керівним органом УФРС. Вона скликається Радою УФРС не
рідше ніж один раз на 4 (чотири) роки. Конференція вважається правомочною, якщо в її
роботі беруть участь більш як 50% (п'ятдесят відсотків) членів УФРС, враховуючи делегатів,
які представляють членів УФРС. Повноваження представників підтверджується виключно
нотаріально завіреною довіреністю від члена УФРС. Один делегат не може представляти
більше ніж 3 (трьох) членів УФРС. Про скликання Конференції члени УФРС інформуються
не пізніше, як за місяць до проведення зборів. Рада УФРС може в будь-який час скликати
позачергову Конференцію УФРС на підставі письмового прохання 10% (десяти відсотків)
членів УФРС або рішення Ревізійної комісії. У такому разі Рада скликає Конференцію
протягом одного місяця від дати одержання відповідної кількості заяв або від дати постанови
Ревізійної комісії. Конференція розглядає лише ті пропозиції та питання, які подані письмово
до УФРС не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до її проведення.
7.4. До компетенції Конференції належать такі питання:
7.4.1. визначення та затвердження основних напрямків діяльності;
7.4.2. затвердження Статуту УФРС та внесення змін та доповнень до нього;
7.4.3. зміна найменування УФРС;
7.4.4. обрання, переобрання та відкликання Президента, Відповідального секретаря, членів
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Ради та Ревізійної комісії УФРС;
7.4.5. обрання (або продовження повноважень) Віце-президента, за пропозицією Президента;
7.4.6. заслуховування звітів Президента, Ради УФРС за період від попередньої Конференції;
7.4.7. затвердження звітів Ревізійної комісії УФРС;
7.4.8. ухвалення рішень про реорганізацію та саморозпуск УФРС.
7.5. Кожен член УФРС має лише один голос. Кожен делегат має кількість голосів рівну
кількості нотаріально завірених довіреностей від членів УФРС. Порядок та форма
голосування визначається рішенням Конференції. Рішення вважається ухваленим, якщо за
нього проголосувала проста більшість присутніх членів УФРС, враховуючи їх представників.
При розгляді рішень щодо саморозпуску або реорганізації, внесення змін та доповнень до
Статуту, рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більш як 3/4
присутніх членів УФРС, враховуючи їх представників.
7.6. Відповідальний Секретар, який обирається перед початком роботи Конференції, веде
протокол Конференції. Протоколи Конференції зберігаються за місцезнаходженням УФРС.
Засвідчені копії протоколів мають бути у будь-який час надані членам УФРС на їх вимогу.
Конференція має право приймати рішення шляхом використання засобів зв'язку, у разі якщо
рішення про її проведення таким способом прийнято одноголосним рішенням Ради УФРС. У
цьому випадку проект порядку денного та питання для голосування надсилаються членам
УФРС засобами зв'язку (поштою, електронною поштою, факсом і т.п.) на адреси та номери,
які члени УФРС письмово повідомили Відповідальному Секретарю. Члени УФРС протягом з
(трьох) календарних днів повинні у відповідній письмовій формі оповістити Відповідального
Секретаря про свою думку та прийняті ними рішення з вказаних питань. Протягом 3 (трьох)
календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена УФРС
Відповідальний

Секретар

повинен

проінформувати

членів УФРС про результати

голосування та прийняті Конференцією рішення та підготувати відповідний Протокол.
7.7. РАДА є керівним органом УФРС на період між Конференціями. Кількісний склад Ради
та строк повноважень членів визначаються Конференцією. Рада має такий склад: Президент,
Віце-Президент, Відповідальний Секретар, члени Ради.
7.8. Рада розглядає та приймає рішення з усіх питань, що не відносяться до виключної
компетенції Конференції. А саме:
7.8.1. затверджує склад Виконавчого комітету;
7.8.2. визначає структури управління, створює комітети та комісії, затверджує Положення
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про їх діяльність;
7.8.3. створює відокремлені підрозділи та затверджує їх керівника і Положення про їх
діяльність;
7.8.4. розглядає і затверджує річні та поточні фінансові плани, звіти надходжень та витрат
УФРС;
7.8.5. у відповідності зі щорічним фінансовим планом встановлює кількісний склад, розмір
заробітної плати штатних працівників УФРС;
7.8.6. затверджує календарний план та Положення про змагання, які проводяться УФРС;
7.8.7. здійснює контроль за організацією та проведенням змагань за календарним планом
УФРС: регіональних, всеукраїнських та міжнародних, які проходять на території України;
7.8.8. розглядає питання та ухвалює рішення щодо відсторонення спортсменів-ролерів,
тренерів, суддів та інших членів УФРС від участі у змаганнях та заходах, що проводить ЄКР,
МФІСХ та ФІРС;
7.8.9. здійснює прийом (виключення) членів УФРС;
7.8.10. визначає місце та строки проведення, порядок денний чергової Конференції.
7.9. Засідання Ради проводяться не менш ніж один раз на 6 (шість) місяців. Засідання Ради
УФРС скликаються за пропозицією Президента, або за пропозицією 1/2 членів Ради. Рішення
Ради вступають в силу з моменту їх прийняття і стають обов'язковими для УФРС та її членів.
Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2/3 членів Ради. У
екстрених ситуаціях допускається прийняття рішень Ради засобами електронного зв’язку.
Формат та способи прийняття такого рішення визначається членами Ради напередодні.
Відповідальний секретар веде офіційний протокол засідань Ради УФРС.
7.10. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ є виконавчим органом УФРС в період між засіданнями
Ради. Кількісний склад та строк повноважень членів Виконкому визначається Радою.
Виконавчий комітет має такий склад: Президент, Віце-Президент, Відповідальний Секретар,
члени Виконавчого комітету. До складу Виконкому входять голови комітетів, комісій,
керівники відокремлених підрозділів. Роботу виконкому очолює Президент, а під час його
відсутності – Віце-Президент. 3асідання виконкому правомочні при наявності 2/3 його
членів. Рішення Виконкому приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні
членів.
7.11. До компетенції Виконавчого комітету відноситься:
7.11.1. виконання рішень Конференції та Ради УФРС;
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7.11.2. внесення змін та доповнень до Регламентів змагань, які проводяться УФРС;
7.11.3. розробка та розгляд щорічних фінансових планів і звітів доходів та витрат УФРС;
7.11.4. погоджує дизайн рекламної продукції, форми національних збірних команд України.
7.12. Виконавчий комітет проводить свої засідання не менш ніж один раз на 3 (три) місяці.
Відповідальний секретар веде офіційний протокол засідань Виконавчого комітету. У
екстрених ситуаціях допускається прийняття рішень Виконавчого комітету засобами
електронного зв’язку. Формат та способи прийняття такого рішення визначається членами
Виконавчого комітету напередодні.
7.13. ПРЕЗИДЕНТ обирається Конференцією строком на 4 (чотири) роки і очолює роботу
УФРС. Він головує на Конференціях, засіданнях Ради, Виконкому та має однаковий з усіма
голос. При рівності голосів його голос є вирішальним. Якщо Президент не присутній на
засіданні з будь-якої причини, його обов'язки виконує Віце-президент, призначений наказом
Президента.
7.14. До компетенції Президента належить:
7.14.1. загальне керівництво роботою УФРС;
7.14.2. координація діяльності комітетів, комісій, відокремлених підрозділів та інших
робочих органів УФРС;
7.14.3. прийняття рішень з основних напрямків роботи УФРС;
7.14.4. представництво УФРС без довіреності у державних органах, неурядових організаціях,
установах, у стосунках з іншими юридичними та фізичними особами;
7.14.5. затвердження круглої печатки та штампів встановленого зразку із найменуванням та
символікою федерації, а також бланки, емблему та іншу атрибутику, рекламну продукцію,
форму національних збірних;
7.14.6. відкриття та управління рахунками у банківських установах;
7.14.7. прийняття та звільнення працівників, які утримуються за рахунок коштів УФРС;
7.14.8. укладання від імені УФРС договорів, інших правочинів, з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом та/або рішеннями Конференції УФРС;
7.14.9. нагляд за відповідністю діяльності УФРС її Статуту;
7.14.10. внесення пропозицій на розгляд Конференції, Ради, Виконавчого комітету;
7.14.11. видача довіреностей на вчинення юридичних дій від імені УФРС.
7.15. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР УФРС обирається Конференцією строком на 4
(чотири) роки. Відповідальний секретар організовує роботу по виконанню рішень,
15

16

прийнятих Конференцією, Радою і Виконавчим комітетом УФРС. Веде протоколи засідань
Конференції, Ради, Виконкому, відповідає за стан діловодства УФРС. Забезпечує
інформаційний зв'язок між Федерацією і членами, іншими організаціями.
7.16. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ здійснює контроль за діяльністю УФРС. Ревізійна комісія
обирається Конференцією, підзвітна їй, подає їй на затвердження результати проведених нею
перевірок та складає висновки по щорічних звітах та публікує на офіційному сайті УФРС.
Перевірки проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Ради
УФРС або на вимогу більш як 1/3 членів УФРС. Ревізійна комісія має право вимагати від
посадових осіб УФРС та її членів надання будь-якої інформації стосовно діяльності УФРС,
бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень. Ревізійна комісія може
вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим
інтересам УФРС, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб УФРС чи її членів.
Кількісний склад та строк повноважень Ревізійної комісії визначається Конференцією.
Ревізійна комісія підзвітна тільки Конференції. Ревізійна комісія має право залучати до
ревізії сторонніх незалежних спеціалістів, експертів, аудиторські організації.

8.

МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Джерелами формування майна та коштів УФРС є:
8.1.1. реєстраційні, членські, цільові, благодійні та добровільні внески;
8.1.2. гуманітарна та технічна допомога, добровільні пожертви, гранти, благодійні та
спонсорські внески громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі іноземних;
8.1.3. дотації або субсидії з державного чи місцевого бюджетів, а також з державних
цільових фондів;
8.1.4. безповоротна фінансова допомога;
8.1.5. пасивні доходи;
8.1.6. інші надходження не заборонені чинним законодавством України.
8.2. УФРС може мати у власності будинки, житловий фонд, устаткування, інвентар, майно
культурного та оздоровчого призначення, кошти, цінні папери та інше майно необхідне для
матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності УФРС можуть
бути також видавництва, інші підприємства, створені як за рахунок коштів УФРС, так і за
дольовою участю УФРС, відповідно до її напрямів діяльності та статутних цілей.
8.3. З метою виконання статутних завдань і цілей УФРС може здійснювати відповідно до
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закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом,
юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям)
УФРС та сприяє її досягненню.
8.4. УФРС має право на майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених нею
юридичних осіб (товариств, підприємств).
8.5. Кошти та майно УФРС використовуються для виконання статутних завдань та
провадження діяльності у визначених Статутом напрямках, на утримання штатного апарату
працівників з якими укладено трудові угоди відповідно з законодавством України.
8.6. УФРС має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету
України, місцевих бюджетів відповідно до закону.
8.7. У разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету
України, місцевих бюджетів, УФРС зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про
цільове використання цих коштів відповідно до закону.
8.8. УФРС може отримувати кошти від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності,
бізнес асоціацій, держави, міжнародних організацій та інститутів, тощо.
8.9. УФРС

веде

оперативний,

статистичний

та бухгалтерський облік

діяльності,

реєструється в державній податковій інспекції як неприбуткова організація і подає звітність
у встановленому законодавством порядку.
8.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед
засновників (учасників), членів УФРС, працівників (крім оплати їх праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
8.11. Доходи (прибутки) УФРС використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання УФРС, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності відповідно до
Статуту УФРС.
9.

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. УФРС може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняються за
рішенням Ради УФРС.
9.2. Відокремлені підрозділи УФРС створюються за територіальною ознакою на рівні
області,

Автономної

Республіки

Крим,

міст

Києва

та

Севастополя.

Кожна

адміністративно-територіальна одиниця може мати лише один відокремлений підрозділ.
9.3. Відокремлені підрозділи УФРС не є юридичними особами.
9.4. Відокремлені підрозділи УФРС у своїй діяльності керуються Статутом УФРС та діють
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на підставі Положення про відокремлений підрозділ, яке затверджується рішенням Ради
УФРС.
9.5. Відомості про утворений відокремлений підрозділ та повідомлення про закриття
відокремленого підрозділу УФРС подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації
за місцезнаходженням УФРС.
9.4. Призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів УФРС здійснюється
Радою УФРС за поданням членів відокремленого підрозділу.
9.5. Керівники відокремлених підрозділів УФРС виконують свої обов'язки на добровільних
безоплатних засадах.

10.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності УФРС здійснюється:
10.1.1. за рішенням, прийнятим Конференцією УФРС та ухваленим більш як 3/4 присутніх
повних членів УФРС, враховуючи їх представників, шляхом саморозпуску або реорганізації приєднання до іншого громадського об'єднання з таким самим статусом;
10.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) УФРС.
10.2. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручають Президентові здійснювати
повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення УФРС як юридичної особи,
а також приймає рішення щодо використання коштів та майна УФРС після її припинення.
10.3. УФРС подає (надсилає) рішення про саморозпуск УФРС до уповноваженого органу з
питань реєстрації протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.
10.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запису про рішення УФРС про саморозпуск розпочинається припинення УФРС
як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. Це рішення не може бути
скасоване УФРС. Відмова уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення
про саморозпуск УФРС має наслідком втрату чинності зазначеного рішення.
10.5. Реорганізація

УФРС може здійснюватися шляхом

її приєднання до іншого

громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі
рішення Конференції про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та
рішення громадського об'єднання, до якого буде відбуватися приєднання, про згоду на таке
приєднання. Про прийняті рішення щодо реорганізації УФРС шляхом приєднання, орган
управління УФРС повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.
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10.6. При реорганізації УФРС її майно, активи та пасиви передаються до її правонаступників.
10.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запису про прийняте рішення щодо реорганізації УФРС та внесення даних про
рішення щодо реорганізації УФРС до Реєстру громадських об'єднань, розпочинається
припинення УФРС. З цього часу Президент може здійснювати лише повноваження комісії з
реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього Конференцією. Відмова
уповноваженого органу з питань реєстрації у визнанні рішення щодо реорганізації УФРС має
наслідком втрату чинності зазначеного рішення та продовження самостійної діяльності
УФРС.
10.8. Припинення діяльності УФРС розпочинається з дня, внесення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення УФРС про
саморозпуск або реорганізацію, або з дня набрання законної сили рішенням суду про
заборону УФРС. З цього ж дня припиняється членство у УФРС.
10.9. Припинення внутрішньо організаційної діяльності УФРС, у тому числі передання до
відповідних архівних установ документації УФРС, здійснюється протягом 60 днів з дня,
зазначеного у п. 10.7. Статуту УФРС. Протягом встановленого часу управління поточними
справами УФРС, спрямованими на припинення її діяльності, здійснює Президент. Після
завершення зазначених дій діяльність Президента припиняється (за винятком покладених на
нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).
10.10. Якщо вартості майна УФРС недостатньо для задоволення вимог кредиторів,
ліквідаційна комісія зобов'язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення
справи про банкрутство.
10.11. Майно та кошти УФРС не підлягають розподілу між членами УФРС та не можуть
бути використані для вигоди окремих членів УФРС.
10.12. Активи УФРС, в тому числі майно та кошти, що залишилося після здійснення заходів
по припиненню УФРС (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення), передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного
виду або зараховується до доходу бюджету.
10.13. УФРС вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
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11.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджує Конференція рішенням ухваленим більш як
3/4 присутніх повних членів УФРС, враховуючи їх представників.
11.2. УФРС повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться
реєстраційна справа УФРС, про затвердження Конференцією змін до Статуту УФРС, шляхом
подання (надсилання) документів у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

12.

ДІЛОВОДСТВО

Діловодство в УФРС ведеться українською мовою.

13.

ПІДПИС:

Президент УФРС Симоненко Олександр Михайлович, що діє на підставі
рішення Конференції УФРС від 11 березня 2017 року за № 11/03/17
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