
ПРОЕКТ 

 

 

ПОСТАНОВА 

 

23.04. 2016                                          № ____ 

 

Про  затвердження  Типового положення  

про відокремлений підрозділ Федерації  

спортивного туризму України 

 

З метою створення умов для розвитку територіальної структури 

Федерації, керуючись Законом України «Про громадські об’єднання” та 

Статутом Федерації, Президія Федерації спортивного туризму України 

п о с т а н о в л я є: 

 Затвердити Типове положення про відокремлений підрозділ Федерації 

спортивного туризму України, що додається. 

 

*   *   * 

   Додаток до постанови 

Президії Федерації спортивного  

туризму України № 5 від 23.04.2016 

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

«ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 

____________________ ОБЛАСТІ» 
 

Положення про відокремлений підрозділ Федерації спортивного туризму 

України» (надалі – Положення) розроблене на виконання вимог Закону України 

«Про громадські об’єднання» та Статуту Федерації спортивного туризму 

України (надалі – Федерації), визначає порядок створення, діяльності та 

припинення відокремленого підрозділу та є типовим для усіх відокремлених 

підрозділів Федерації, на підставі якого президентом ФСТУ затверджуються 

Положення про кожний окремий відокремлений підрозділ Федерації. 

 

1.Загальні положення 

1.1. Відокремлений підрозділ Федерації в _________(зазначається назва 

адміністративно-територіальної одиниці України) створений за рішенням 

Президії Федерації від «___» ________ 201__ р. протокол № _____, і є 

територіальним структурним підрозділом Федерації. 

1.2. Місцезнаходження Підрозділу:____________________________ . 

1.3. Повна назва відокремленого підрозділу – Відокремлений підрозділ 

Федерації спортивного туризму України «__________ (зазначається похідна від 

назви адміністративно-територіальної одиниці) федерація спортивного туризму  



_________________ » (приклад – Відокремлений підрозділ Федерації 

спортивного туризму України «Волинська обласна федерація спортивного 

туризму»). 

Скорочена назва Відокремленого підрозділу – ВП ФСТУ «______ФСТ». 

1.4. Відокремлений  підрозділ у своїй діяльності керується 

законодавством України, Статутом Федерації та цим Положенням. 

За рішенням Президії Федерації до цього Положення можуть бути внесені 

зміни та доповнення 

1.5.   Підрозділ не має статусу юридичної особи і є філією Федерації в 

_______________ . 

Підрозділ є неприбутковою організацією, веде окремий бухгалтерський 

облік своєї діяльності, складає окремий баланс та статистичну звітність.  

1.6. Зміни в організації діяльності Підрозділу проводяться за рішенням 

Президії Федерації, або за рішенням загальних зборів Підрозділу, 

затвердженим Президією Федерації. 

1.7. Рішення про утворення та припинення Підрозділу приймається 

Президією Федерації у порядку, визначеному Законом України «Про 

громадські об’єднання» та Статуту Федерації спортивного туризму України. 

1.8. Відомості про утворення та повідомлення про припинення 

Підрозділу подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за 

місцезнаходженням Федерації.  

 

2. Мета та завдання 

2.1. Підрозділ створений та діє з метою практичної реалізації у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці України статутної мети, 

завдань та напрямів діяльності Федерації, мобілізації для цього місцевого та 

галузевого спортивного потенціалу та поширення здорового способу життя 

серед населення.  

2.2. Мета та завдання Підрозділу співпадають із метою та завданнями 

Федерації, що викладені у її Статуті. 

2.3. Для досягнення статутної мети та здійснення статутних завдань 

Підрозділ має право: 

1) організовувати виконання рішень керівних органів Федерації та своїх 

власних; 

2) відповідно до рішень Федерації виробляти тактику розв’язання актуальних 

проблем розвитку спортивного туризму на відповідній території, проводити 

її в життя; 

3) співпрацювати з громадськими та профспілковими організаціями, 

місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування; 

4) пропонувати своїх активістів до керівних органів Федерації; 

5) порушувати клопотання перед відповідними місцевими органами 

виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування Підрозділу 

повноважень з розвитку спортивного туризму у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці; 

6) здійснювати прийом в члени Федерації, вести облік членів Федерації і межах 

Підрозділу; 



7) здійснювати збір членських внесків серед членів Федерації, які перебувають 

на обліку в Підрозділі, та адміністрування членських внесків; 

8) сприяти розвитку мережі самостійних місцевих туристських клубів, а також  

на підприємствах, в установах та організаціях відповідного регіону; 

9) сприяти підготовці туристів-спортсменів до участі у змаганнях зі 

спортивного туризму; 

10) сприяти участі команд туристів-спортсменів свого регіону у 

всеукраїнських, а також міжнародних змаганнях зі спортивного туризму; 

11) організовувати та проводити змагання зі спортивного туризму, а також 

інші масові, оздоровчі та навчально-тренувальні заходи для членів Федерації 

на відповідній території, надавати допомогу в їх проведенні іншим 

організаціям; 

12) за дорученням Президії, Виконкому Федерації здійснювати підготовку та 

проведення всеукраїнських та міжнародних змагань зі спортивного туризму 

на відповідній території; 

13) здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації суддів змагань зі 

спортивного туризму, інших категорій громадських туристських кадрів – 

членів Федерації; 

14) відкривати поточні рахунки в установах банку, мати печатку та штамп зі 

своїм найменуванням та найменуванням Федерації, а також фірмовий бланк; 

15) користуватися майном Федерації, що передане Підрозділу в користування 

для власних потреб; 

16) від імені Федерації та за видами діяльності Федерації  відповідно до 

чинного законодавства вступати у господарські та цивільно-правові 

відносини з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм 

власності, а також з окремими громадянами згідно з довіреністю 3раво сп 

голові Відокремленого підрозділу; 

17) займатися іншою діяльністю, не 3раво спромо 3раво законодавством 

України для громадських неприбуткових організацій.  

2.4. Відокремлений підрозділ не має права: 

1) відчужувати самостійно основні засоби, будівлі, транспортні засоби; 

2) випускати облігації та векселі; 

3) видавати майнові гарантії, забезпечені майном Федерації для третіх осіб 

тощо. 

 

3. Керівні органи Підрозділу 

3.1. Керівними органами Підрозділу є загальні збори, президія; 

контролюючим органом – ревізор; керівною особою – Голова Підрозділу. 

Керівні органи та Голова Підрозділу діють в межах повноважень, 

визначених цим Положенням та Статутом Федерації, Ревізор – відповідно до 

Положення. 

3.2. Вищим керівним органом Підрозділу є загальні збори його членів 

(конференція делегатів). 

Збори (конференція) скликаються президією Підрозділу не рідше одного 

разу на два роки.  

Позачергові збори Підрозділу скликаються на вимогу ¼ його чисельного 

складу або Президії Федерації. 



Збори є 4раво спроможним4, якщо в їх роботі беруть участь більше 

половини членів Підрозділу, або для участі у їх роботі зареєструвалось більше 

половини делегатів, обраних у порядку визначеному  президією Підрозділу. 

3.3. Збори (конференція): 

1) обирають Голову Підрозділу та рекомендують обрану особу Президії 

Федерації для призначення на посаді; 

2) обирають президію; 

3) обговорюють звіт президії, дають оцінку роботі президії та Голови; 

4) обирають ревізора на термін не більший, ніж два роки. Заслуховують звіт 

ревізора та дають оцінку його роботи; 

5) визначають чисельність та обирають заступників Голови Підрозділу; 

6) визначають перелік комісій Підрозділу з видів туризму та інших напрямків 

діяльності, які створюються в організації, створюють вказані комісії, а 

також колегії суддів змагань зі спортивного туризму, затверджують їх 

персональний склад на термін дії президії; 

7) відповідно до встановлених норм представництва обирають делегатів 

з’їздів Федерації; 

8) рекомендують кандидатури від даного Підрозділу для балотування на З’їзді 

Федерації у її виборні органи; 

9) можуть приймати рішення щодо відміни рішень президії та Голови свого 

Підрозділу; 

10) приймають нових членів Федерації; 

11) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від числа 

учасників зборів (конференції), виключають з Федерації індивідуальних 

членів, які перебувають на обліку в Підрозділі за дії,  несумісні з її 

Статутом; 

12) приймають рішення про необхідність скликання позачергового З’їзду 

Федерації і надсилають його до Президії Федерації. 

Усі рішення на зборах Підрозділу приймаються простою більшістю 

голосів від числа присутніх учасників зборів за винятком рішень щодо 

виключення з членів Федерації (частина 11 п.3.3). 

Процедура голосування визначається зборами. 

3.4. У період між зборами діяльністю Підрозділу керує його президія. 

3.5. Президія формується на термін не більший, ніж два роки. До складу 

президії входять голова та заступники Голови Підрозділу, голови комісій з 

видів туризму та інших напрямів діяльності, колегій суддів змагань 

туристських спортивних походів та з видів спортивного туризму Підрозділу за 

посадою. 

3.6. Засідання президії скликаються Головою Підрозділу не рідше одного 

разу на три місяці. 

Позачергове засідання президії Підрозділу скликається на письмову 

вимогу 1/3 членів президії. 

Засідання є 4раво спроможним, якщо на ньому присутні більше половини 

членів президії. 

3.7. Рішення президії Підрозділу можуть прийматися як на її засіданнях, 

так і шляхом опитування її членів. Рішення президії, прийняте на її засіданні, є 

правочинним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на 



засіданні членів президії Підрозділу (крім рішень щодо виключення з членів 

Федерації). Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за 

нього проголосувало дві третини членів президії Підрозділу. 

3.8. Президія Підрозділу: 

1) здійснює керівництво Підрозділом у період між проведенням загальних 

зборів, несе відповідальність за його діяльність; 

2) забезпечує виконання Підрозділом рішень керівних органів та Президента 

Федерації; 

3) скликає збори та визначає норми представництва на них.  

4) може обирати заступників Голови Підрозділу; 

5) може утворювати постійні або тимчасові виконавчі та консультативно-

дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та 

звільняє їхніх керівників. Визначає персональний склад консультативно-

дорадчих органів (крім штатних працівників). На штатних працівників 

вказаних органів поширюється дія чинного законодавства про працю, 

соціальне забезпечення та соціальне страхування; 

6) затверджує положення про колегії суддів змагань зі спортивного туризму та 

комісії на підставі Типових положень про комісії та  Положень про колегії 

суддів змагань зі спортивного туризму, затверджених Президією Федерації; 

7) в період між зборами при потребі вносить зміни  до складу комісій, обраних 

на зборах, але не більше ніж 1/3 їх складу (не враховуючи виходу членів 

Підрозділу зі складу комісій за власною заявою); 

8) затверджує проект договору з відповідним місцевим органом виконавчої 

влади з фізичної культури і спорту щодо делегування повноважень з 

розвитку спортивного туризму в регіоні; 

9) у період між зборами (конференціями) приймає нових членів Федерації; 

10) приймає рішення про тимчасове звільнення від сплати членських внесків 

найбільш соціально незахищених членів Федерації, що перебувають на 

обліку в Підрозділі; 

11) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від 

загальної кількості членів президії, виключає з членів Федерації за дії, 

несумісні з її Статутом; 

12) може порушувати клопотання перед загальними зборами (конференцією 

Підрозділу), Президією Федерації щодо відміни рішення Голови 

Підрозділу; 

13) звітує перед членами Підрозділу за свою діяльність; 

14) вирішує інші питання діяльності Підрозділу відповідно до статутних 

завдань Федерації та цього Положення. 

3.9. У період між зборами, засіданнями президії діяльністю Підрозділу 

керує його Голова, який за рекомендацією зборів призначається Президією 

Федерації на термін не більший, ніж два роки.  

Голова Підрозділу до затвердження на посаді Президією Федерації є 

виконуючим обов’язки.  

Звільнення з посади Голови підрозділу здійснює Президія Федерації. 

3.10. Голова Підрозділу діє на підставі Статуту Федерації, Положення про 

відокремлений структурний підрозділ. 



Голова відокремленого підрозділу має право діяти від імені Федерації на 

підставі довіреності, виданої Президентом Федерації. 

Голова підрозділу: 

1) організовує діяльність Підрозділу; 

2) представляє Підрозділ у зовнішніх стосунках на підставі генеральної 

довіреності, виданої Президентом Федерації та в межах наданих  

повноважень; 

3) організовує виконання Підрозділом рішень керівних органів та Президента 

Федерації;  

4) забезпечує контроль за виконанням рішень загальних зборів та президії 

Підрозділу, керівних органів та Президента Федерації;  

5) вирішує поточні питання діяльності Підрозділу; 

6) робить заяви від імені Підрозділу; 

7) має право підпису фінансових та інших документів Підрозділу; 

8) скликає та організує засідання президії Підрозділу, головує на них; 

9) здійснює загальне керівництво виконавчими та консультативно-дорадчими 

органами Підрозділу, приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх штатних 

працівників; 

10) може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, крім 

повноважень наданих президентом Федерації у довіреності; 

11) несе відповідальність і звітує перед Президією Федерації, а також 

Підрозділом за свою діяльність. 

3.11. Ревізор: 

1) здійснює контроль за дотриманням норм цього Положення, Статуту 

Фелерації та чинного законодавства в діяльності Підрозділу; 

2) призупиняє дію тих рішень керівних органів та керівних осіб Підрозділу, 

що суперечать Статуту або прийняті з його порушенням; 

3) розглядає пропозиції, заяви та скарги членів Підрозділу, і приймає рішення 

щодо них та повідомляє про прийняті рішення заявників; 

4) апелює до керівних органів або Ревізійної комісії Федерації; 

5) здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності Підрозділу, виконання 

його бюджету. 

 

4. Заключні положення  

4.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження 

Президією Федерації.  

4.2. Вимоги цього Положення є обов’язковими для виконання всіма 

членами Підрозділу.  

4.3. Питання, які неврегульовані Статутом Федерації та цим 

Положенням, а також внутрішніми документами Федерації, вирішуються 

відповідно до Конституції України та чинного законодавства України.  

 

   

 


