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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНСТВО У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
"ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ"
1. Загальні положення
1.1. Положення про членство у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
"ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ" (далі – Положення, Федерація) розроблене відповідно до
Закону України «Про громадські об’єднання», розділу ІІ Статуту Федерації та інших чинних
нормативних актів та внутрішніх документів Федерації.
1.2. Положення визначає порядок набуття та припинення членства у Федерації, права та
обов’язки членів, порядок їх обліку.
1.3. Усі питання щодо членства в Федерації, що не врегульовані цим Положенням,
регулюються законодавством України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом та
іншими внутрішніми документами Федерації.
1.4. Федерація будується на засадах індивідуального членства.
2. Порядок надання членства у Федерації
2.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, за умови, що їх
діяльність пов’язана з хокеєм та ці особи визнають Статут Федерації і дотримуються його
вимог, повністю поділяють мету (цілі) та статутні напрями (завдання) Федерації, бажають
сприяти її діяльності. Члени Федерації беруть участь у діяльності Федерації безпосередньо або
через її відокремлені підрозділи (далі – ВП Федерації).
2.2. Прийом у члени Федерації здійснюється у такому порядку:
1) особа, яка бажає стати членом Федерації, надсилає листом на поштову адресу або
особисто передає до ВП Федерації за місцем свого проживання, зареєстрованого відповідно
до законодавства, власноруч написану заяву про прийом у члени Федерації за встановленою
формою (додаток 1);
2) у разі відсутності у межах адміністративно-територіальної одиниці такого підрозділу
– заява надсилається до обраного самою особою ВП Федерації;
3) до заяви додається копія документа, що посвідчує особу заявника. Заява подається
на ім'я президента Федерації;
4) заява перевіряється та реєструється у ВП Федерації і надсилається до виконавчої
дирекції Федерації рекомендованим листом.
5) розгляд заяви здійснюється на найближчому засіданні Виконкому Федерації.
Рішення про надання або відмову у наданні членства у Федерації ухвалюється простою
більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Виконкому, за наявності кворуму відповідно
до Статуту Федерації;
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6) інформація про результат розгляду заяви надається особі виконавчою дирекцією
Федерації протягом десяти робочих днів з дати засідання Виконкому Федерації;
7) член Федерації вважається прийнятим з дати ухвалення рішення Виконкомом
Федерації.
3. Права та обов’язки членів Федерації
3.1. Член Федерації має право брати безпосередню участь у діяльності Федерації, а саме:
1) балотуватися до будь-якого виборного органу Федерації (особи, які не є членами
Федерації, не мають права балотуватися на будь-яку виборну посаду, у тому числі не можуть
бути делегатами Конгресів Федерації), крім винятків, передбачених Статутом Федерації;
2) отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність Федерації;
3) вносити пропозиції щодо удосконалення роботи керівних та виконавчих органів
Федерації;
4) вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання діяльності Федерації
до ухвалення рішення статутними органами Федерації;
5) оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації. Усі керівні
органи і керівні особи Федерації та ВП Федерації зобов’язані розглядати пропозиції, заяви,
скарги, апеляції членів Федерації у порядку та строки, визначені Статутом Федерації;
6) брати участь у фізкультурно-спортивних та навчально-тренувальних заходах,
науково-методичних семінарах та конференціях, що проводяться Федерацією, на засадах і в
порядку, визначеними її регламентними документами;
7) користуватися підтримкою Федерації у діях, що відповідають її статутній меті (цілям)
та напрямам (завданням) діяльності;
8) користуватися захистом своїх прав та законних інтересів з боку Федерації;
9) припинити членство у Федерації шляхом подання відповідної заяви.
3.2. Член Федерації зобов’язаний:
1) активно сприяти розвитку хокею в Україні, реалізації політики Федерації в сфері
хокею, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями та установами, що діють
у фізкультурно-спортивній сфері;
2) підтримувати авторитет Федерації, не вчиняти дій, що суперечать статутним цілям,
напрямам діяльності та завданням Федерації, підривати її авторитет та престиж;
3) неухильно виконувати вимоги Статуту Федерації, а також регламентів і рішень,
прийнятих керівними органами Федерації в межах їх компетенції;
4) виконувати вимоги статуту та статутних правил міжнародної федерації хокею (IIHF),
її регламенти проти маніпулювання результатами змагань, спортивних регламентів та рішень
її органів, офіційних Правил гри, інших нормативних актів міжнародної федерації хокею;
5) дотримуватися вимог антидопінгового кодексу Всесвітньої антидопінгової агенції
(ВАДА), принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів
Чесної гри;
6) дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань,
передбачених регламентними документами Федерації та міжнародної федерації хокею;
7) брати участь тільки в офіційних змаганнях, що проводяться або визначаються
Федерацією відповідно до чинного законодавства її Статутом, регламентних документів та
рішень керівних органів;
8) у разі прийняття керівними органами Федерації відповідного рішення своєчасно
сплачувати членські та інші обов’язкові внески.
4. Облік членів Федерації
4.1. Облік членів Федерації здійснюється відокремленими підрозділами Федерації, за якими
закріплені члени Федерації.
4.2. На кожного члена Федерації територіальним ВП Федерації ведеться облікова картка члена
Федерації (додаток 2).
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5. Почесне членство у Федерації
5.1. Рада Федерації може надати почесне членство особі за її особисті заслуги у розвитку
українського та/або світового хокею.
5.2. Почесні члени можуть відвідувати засідання Конгресу та Ради Федерації, при цьому
маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.
6. Порядок припинення членства у Федерації
6.1. Членство у Федерації може бути припинене внаслідок:
1) особистої письмової заяви;
2) виключення з Федерації за:
дії, несумісні із Статутом Федерації;
дії та рішення, що порушують законодавство України;
невиконання своїх статутних обов’язків, рішень керівних органів Федерації та її
відокремлених підрозділів;
порушення статуту міжнародної федерації хокею (IIHF), вимог антидопінгового
кодексу Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА), регламенту проти маніпулювання
результатами змагань та інших нормативних актів міжнародної федерації хокею (IIHF);
діяльність або бездіяльність, що дискредитує Федерацію чи наносить їй шкоди,
призводить до підриву міжнародної, регіональної репутації хокею, авторитету та престижу
Федерації;
3) визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності;
4) смерті особи - члена Федерації.
6.2. Кожен член Федерації має право добровільно у будь-який час припинити своє членство у
шляхом подання заяви до Федерації. Членство в Федерації припиняється з дати подання такої
заяви і не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена
Федерації на будь-яких виборних посадах у Федерації.
Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на члена Федерації, обраного на
посаду президента Федерації. Членство в Федерації президента Федерації припиняється з дня,
наступного за днем обрання нового президента Федерації.
6.3. Рішення про виключення із членів Федерації з підстав, передбачених підпунктом 2 пункту
6.1 цього Положення ухвалюється Радою Федерації простою більшістю голосів за наявності
кворуму відповідно до Статуту Федерації.
7. Прикінцеві положення
7.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Радою Федерації.
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Додаток 1
до Положення про членство
у Всеукраїнській громадській організації
“Федерація хокею України”

Президенту
Всеукраїнської громадської організації
"Федерація хокею України"
Брезвіну А.І.
ПІБ_____________________________________
________________________________________
дата народження_________________________
місце проживання (зареєстроване)___________
________________________________________
_______________________________________
тел.____________________________________

ЗАЯВА
Прошу прийняти мене у члени Всеукраїнської громадської організації
"Федерація хокею України".
Із Статутом Федерації ознайомлений(а), з його положеннями погоджуюсь та
зобов’язуюсь їх сумлінно виконувати, повністю поділяю цілі та статутні завдання Федерації,
бажаю особисто сприяти її діяльності.
Даю згоду на обробку моїх персональних даних, зокрема щодо прізвища, ім'я та по
батькові, дати народження, адреси місця реєстрації і номера телефону.
До заяви додаю копію документа, що посвідчує мою особу.

"__" ____________ 20__ року

________________
(підпис)
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Додаток 2
до Положення про членство у
Всеукраїнській громадській організації
"Федерація хокею України"

ОБЛІКОВА КАРТКА
ЧЛЕНА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ”
(ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ У _______________________________ ОБЛАСТІ)
1. Прізвище __________________________________________________________

Ім’я _________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________

2. Дата народження ____________________________________________________
(день, місяць, рік)

3. Освіта ______________________________________________________________

4. Місце роботи, посада __________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Місце проживання (зареєстроване) ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.Телефон _____________________________________________________________

"__" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

