
СТАТУТ
Громадської організації «Федерація Петанку України»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Громадської організації «Федерація Петанку України»

 (надалі — «Федерація») є громадською організацією спортивного спрямування, яка 
об'єднує аматорів спортивного розвитку та професіоналів на добровільних засадах та 
спільності інтересів в досягненні мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Федерація в своїй діяльності керується Конституцією України, законами та 
іншими нормативними актами України, цим Статутом.

1.3  Федерація  діє  на  засадах  добровільності  його  членів,  самоврядування, 
законності та гласності.
1.4 Федерація визнає принципи та правила міжнародних спортивних організацій і 

конструктивно  співпрацює  з  органами  державної  законодавчої  і  виконавчої  влади, 
підприємствами  та  установами  різних  форм  власності,  об'єднаннями  громадян, 
благодійними та релігійними організаціями, окремими громадянами.

1.5  Федерація  є  неприбутковою  організацією.  Члени  Федерації  не  отримують  у 
будь-якій формі прямого прибутку від його діяльності.

1.6 Федерація є юридичною особою. Володіє відокремленим майном, може мати у 
власності  чи  орендувати  споруди,  житлові  та  нежитлові  приміщення,  обладнання, 
інвентар,  грошові  кошти  та  інше  майно  та  активи  необхідні  для  матеріального 
забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.

1.7 Федерація використовує наступну символіку: зображення тризубу на фоні кулі 
блакитного кольор. Напис «Федерація петанку України»

1.8 Діяльність Федерації може поширюватися на всю країну і  її  членами можуть 
бути громадяни будь якого регіону України.

1.9  Місцезнаходження  (юридична  адреса)  Федерації:  Закарпатська  область, 
м.Ужгород, вул.Перемоги, 189 кв. 40.

II  .   МЕТА І ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ  

2.1  Метою Федерації є захист, задоволення та прогресивний розвиток спортивних, 
соціальних, творчих, освітніх, інтелектуальних та інших інтересів членів Федерації.

2.2 Основними завданнями Федерації є :
• вивчення, пропаганда, сприяння та поширення розвитку петанку;
•  залучення широких верств населення і  перш за все молоді  до гри у петанк та 

інших видів спорту з метою фізичного та морального виховання засобами спорту;
• пропаганди здорового способу життя, фізичного загартування дітей та молоді;
•  організація  та  проведення  спортивно  масових  заходів,  зборів,  чемпіонатів  та 

змагань;
• встановлення та розвиток спортивних ділових контактів зі спортивними клубами 

та організаціями міста Ужгорода. Закарпатської області, в інших регіонах України та за 
її межами, в тому числі зі спортивними клубами та організаціями Європи;

• створення матеріально-технічної бази для гри у петанк;
• систематизація, аналіз та поширення інформації про стан та розвиток петанку та 

інших командних видів спорту, які пропагуються Федерацією;
2.3 Для здійснення своїх статутних завдань Федерація:
• створює для своїх членів спортивні секції, групи, та інші формування;
•  самостійно  або  спільно  з  іншими  спорідненими  організаціями  організовує  та 

проводить  спортивні  збори  та  табори,  навчально-тренувальні  заходи  для  членів 



Федерації,  тренерів,  суддів  (семінари,  тренінги,  майстер-класи,  курси  підвищення 
кваліфікації, змагання, тренування тощо);

•  організовує  та  проводить  на  базі  Федерації  змагання  з  петанку,  чемпіонати, 
відбори на Чемпіонати Європи та Світу.

• проводить підготовку спортсменів-гравців у петанк;
• допомагає ветеранам спорту;
• використовує інші форми діяльності, які не суперечать чинному законодавств) і 

цьому Статуту;
2.4 Для здійснення завдань та виконання мети, визначених цим Статутом. Федерація 

користується правами:
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові 

права;
• представляти та захищати свої законні інтереси, та законні інтереси своїх членів у 

державних та громадських органах;
•  одержувати  від  органів  державної  влади  і  управління  та  органів  місцевого 

самоврядування інформацію необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
• вносити пропозиції до органів влади та управління;
• засновувати підприємства,  необхідні для виконання статутних цілей та завдань, 

власні друковані видання (газету, журнал тощо), інші засоби масової інформації:
• розповсюджувати інформацію про завдання, мету та діяльність Федерації:
• засновувати та вступати в громадські (неурядові) організації, утворювати спілки, 

ліги, об'єднання громадян, підтримувати контакти і зв'язки з іншими українськими та 
закордонними юридичними особами, укладати відповідні угоди, а також брати участь 
у здійсненні заходів, що не суперечать вимогам Українського законодавства та даного 
Статуту;

• Федерація користується іншими правами передбаченими діючим законодавством 
України.

III  .   ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ  
3.1 Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства;
3.2 Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні 

громадяни особи без  громадянства,  які  згідні  з  принципами,  цілями та  завданнями 
Федерації, викладеними в цьому Статуті;

3.3  Колективними  членами  (учасниками)  можуть  бути  колективи  клубів, 
підприємств,  установ  організацій,  що  визнають  принципи,  цілі,  завдання  Клубу  та 
сприяють їх втіленню Взаємодія між Федерацією та його учасниками здійснюється на 
підставі договорів або угод між ними.

3.4 Порядок прийому у члени Федерації відбувається за поданням індивідуальної чи 
колективної заяви. Прийом колективних та індивідуальних членів здійснюється згідно 
рішення Ради Федерації.

3.5 Члени Федерації мають право:
• брати активну участь у діяльності Федерації;
• обирати та бути обраними до керівних органів Федерації;
• одержувати матеріальну, методичну, консультаційну та іншого роду допомогу від 

Федерації;
• вільно виходити із Федерації.
3.6 Члени Федерації зобов'язані :
• активно сприяти діяльності Клубу;
• дотримуватись чинного законодавства України та положень цього Статуту;
• сплачувати вступні, членські та інші внески.



3.7  Припинення  членства  в  Федерації  може  статися  за  поданням  заяви,  або  за 
рішенням Ради Федерації у випадках:

• порушення членом положень цього Статуту;
• невиконання законних рішень керівних органів Федерації:
• скоєння неетичних дій. спрямованих на підрив авторитету та репутації Федерації.
• невиконання своїх обов'язків, пов'язаних з участю у діяльності Федерації:
• завдання шкоди майну Федерації.
IV  .   КЕРІВНІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ КЛУБУ  

4.1  Вищим  керівним  органом  Клубу  є  Загальні  збори  Ради  федерації,  які 
скликаються в  міру необхідності,  але  не рідше ніж один раз  на два  роки.  Рішення 
приймаються простою більшістю голосів.  Позачергові Загальні  збори проводяться з 
ініціативи Ради або однієї третини членів Федерації.

4.2 До компетенції Загальних зборів відносяться питання :
. а) визначення та затвердження основних напрямків діяльності Федерації;
. б) обрання Президента Федерації та Координаційної Ради Федерації;
. в) прийняття та затвердження Статуту Федерації, внесення змін та доповнень до 

нього;
• г) заслуховування звітів Президента та Координаційної Ради Федерації:
•  є)  затвердження  за  поданням  Президента  Федерації:  Віце  Президента  та 

Секретаря:
• є) розгляд та вирішення будь-яких інших питань діяльності Федерації;
4.3 У період між Загальними зборами, вищим органом управління є Координаційна 

Рада Федерації (далі — Рада). Рада є постійно діючим статутним органом Федерації. 
Склад Ради затверджують Загальні збори у кількості не менше 5 осіб строком на 4 
років.  У  разі  необхідності  Рада  може  обирати  до  свого  складу  нових  членів  з 
наступним  затвердженням  їх  на  Загальних  зборах.  Президент,  Віце-президент, 
Секретар входять до складу Ради. Окрім того до Ради входять керівники та секретарі 
колективних  членів  (клубів)  Федерації.  Рада  підзвітна  Загальним  зборам  у  своїй 
діяльності  і  обирається по мірі  необхідності,  але не рідше ніж три рази на рік.  На 
кожному  засіданні  Ради  ведеться  протокол.  Рада  виносить  з  конкретних  питань 
рішення, яке є чинним якщо за нього проголосувало більше половини складу Ради;

4.4 До компетенції Ради Федерації відноситься :
• планування конкретної та поточної діяльності Федерації ;
• здійснення заходів з виконання статутних завдань Федерації;
•  внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту  з  наступним  їх  затвердженням  на 

Загальних Зборах Федерації;
• вирішення питань пов'язаних з прийомом та виключенням з членів Федерації:
• керівництво фінансово-господарською діяльністю Федерації;
• розробка та затвердження кошторису витрат Федерації :
• затвердження кількості штатних працівників та порядку і розмірів оплати їхньої 

праці. у відповідності до чинного законодавства України;
• встановлення розмірів вступних, членських та інших внесків;
• заснування власних друкованих видань (газет, журналів, часописів, тощо):
•  вирішує  інші  питання,  які  не  відносяться  до  компетенції  Загальних  зборів  га 

Президента Федерації;
4.5  Президент  Федераціїодночасно  є  і  головою  Ради  та  володіє  правом 

вирішального  голосу  при  рівності  голосів  на  засіданні  Ради  та  Загальних  зборів. 
Президент Федерації є вищою посадовою особою Федерації і обирається Загальними 



зборами Федерації,  простою більшістю голосів  з  числа його членів  строком на сім 
років з правом наступного переобрання.

4.6 Президент Федерації :
• організовує виконання рішень Загальних зборів та Ради Федерації :
• є офіційним представником Федераціїна всіх рівнях як в Україні так і за кордоном;
• координує діяльність Федерації;
• очолює Раду Федерації, організовує її роботу та головує на засіданнях;
• скликає по мірі необхідності Загальні збори Федерації та голову на них;
• укладає від імені Федерації всі види цивільно-правових угод, приймає та звільняє 

найманих працівників;
•  здійснює  господарське  управління  власністю  Федерації,  за  згодою  Ради 

розпоряджається рухомим майном Федерації;
• відкриває у банках розрахункові та інші рахунки, підписує доручення, фінансові та 

іншого роду документи;
• в межах своєї компетенції  видає накази, розпорядження, доручення, обов'язкові 

для всіх штатних працівників Федерації;
• призначає керівників підрозділів, секцій та груп;
•  може виконувати інші  повноваження делеговані  йому Загальними зборами або 

Радою Федерації.
4.7  Президент  Федерації  обирається  на  5  років  Загальними  Зборами  членів 

федерації більшістю голосів. Президент достроково складає свої повноваження у разі 
подання ним до Ради Федерації  письмової  заяви про  неможливість  виконання  ним 
своїх обов'язків. Усунути Президенту Федерації з посади за порушення, передбачені 
п.3.7 даного статут} можуть лише Загальні Збори, якщо за це проголосує не менше як 
дві  третини  членів  Федерації.  В  разі  дострокового  складання  своїх  повноважень 
Президентом Федерації,  його повноваження до скликання Загальних зборів виконує 
Віце-Президент.

4.8. На період відсутності Президента Федерації (відпустка, хвороба, відрядження 
тощо), за його розпорядженням, його функції виконує Віце-Президент Федерації, який 
обирається  за  поданням  Президента  Федерації  Загальними  зборами  простою 
більшістю  голосів  від  кількості  присутніх  на  Зборах  членів  Федерації  на  строк 
повноважень президента Федерації.

4.9 Віце-Президент Федерації:
• керує Радою Федерації в разі відсутності Президента Федерації:
•  вносить  пропозиції  до  Ради  Федерації  про  призначення  штатних  працівників 

Федерації;
•  виконує  доручення  та  завдання  Президента  Федерації,  очолює  та  координує 

певний напрям роботи Федерації:
•  забезпечує  розвиток  навчально-тренувального  процесу;  проведення  чемпіонатів 

тощо
4.10 Секретар  Федерації  (обирається  Загальними зборами на  строк  повноважень 

Президента Федерації):
• веде діловодство Федерації;
• готує проведення засідань Ради та Загальних зборів Федерації:
• веде облік членів Федерації.
4.11 Ревізійна комісія  обирається  Загальними зборами Федерації   з  числа членів 

Федерації на строк не більше п'яти років: 
4.12 Ревізійна комісія контролює:
• виконання положень Статуту і рішень керівних органів Федерації;



.  правильність  використання  і  збереження  матеріально-технічних  цінностей  та 
коштів Федерації:

4.13  Президент, Віце-Президент, Секретар, можуть бути штатними працівниками, 
або виконувати свої повноваження на громадських засадах.

5.  ДЖЕРЕЛА  ФОРМУВАННЯ  КОШТІВ  ТА  МАЙНА,  ПОРЯДОК  ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ.

5.1 Кошти та майно Федерації формуються за рахунок:
•  рухомого  і  нерухомого  майна,  майнових  та  особистих  немайнових  прав,  яких 

набув Федерації у відповідності до чинного законодавства України;
• вступних та членських внесків;
• добровільних пожертвувань (в тому числі цільових грантів) підприємств, установ 

організацій, фізичних осіб, у тому числі із-за кордону;
•  доходів  від  господарської  та  іншої  діяльності  не  забороненої  чинним 

законодавством  України,  створених  Федерацією  госпрозрахункових  установ  та 
організацій, заснованих підприємств;

• інших джерел не заборонених законодавством України;
Членські  внески  розподіляються  на  вступні  та  щорічні.  Щорічні  внески  можуть 

сплачуватись з розбивкою по місяцях. Розмір внесків визначається Радою Федерації.
5.2 Кошти Федерації використовуються на:
•  фінансування  програм  і  заходів,  які  здійснюються  відповідно  до  Статуту 

Федерації:
•  надання  різного  виду  підтримки  (юридичної,  матеріальної,  економічної  тощо) 

членам Федерації;
• оплату штатних працівників та, за рішенням Ради Федерації, виборних посадових 

осіб організації, покращання матеріально-технічної бази Федерації;
5.3 3 метою виконання статутних завдань Федерації може здійснювати необхідну 

господарську  та  комерційну  діяльність  тільки  шляхом  створення  відокремлених 
госпрозрахункових  установ  і  організацій  із  статусом  окремої  юридичної  особи, 
заснування підприємств в порядку встановленому законодавством України.

5.4  Майно  Федерації  формується  за  рахунок  передачі  йому майна  фізичними та 
юридичними особами як вітчизняними так і закордонними. Майно використовується 
за призначенням, у відповідності до Статуту.

5.5. Бухгалтерський облік статистична звітність ведеться у відповідності до чинного 
законодавства України.

6. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КЛУБУ
6. 1 Федерація діє на правах юридичної особи, мас розрахунковий і  інші рахунки в 

банках. І відокремлене майно та самостійний баланс. Він має право укладати угоди та 
інші договори, які не заборонені чинним законодавством України і цим Статутом, бути 
позивачем та  відповідачем у загальних,  господарських,  апеляційних та  третейських 
судах.

6.2 Федерація має право:
•  вступати  в  прямі  і  тривалі  договірні  відносини  з  фізичними  та  юридичними 

особами; 
• здійснювати по відношенню до свого майна і коштів будь-які дії,  відповідно до 

цього Статуту та чинного законодавства України;
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові 

права;



6.3  Федерація  не  відповідає  по  зобов'язаннях  своїх  членів.  Члени  Федерації  не 
відповідають по зобов'язаннях Федерації.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
7.1  Право  внесення  змін  і  доповнень  до  Статуту  Федерації  є  виключною 

компетенцією Загальних зборів Федерації.
7.2 Зміни і  доповнення вважаються прийнятими,  якщо за них проголосували дві 

третини учасники Загальних зборів Федерації.
7.3 Прийняті зміни та доповнення повинні бути зареєстровані у порядку і в строки, 

встановлені чинним законодавством України.
8.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
8.1 Припинення  діяльності  Федерації  може  бути  здійснене  шляхом  його 

реорганізації  або  ліквідації  за  рішенням  Загальних  зборів,  якщо  за  таке  рішення 
проголосували  дві  третини учасників  Загальних  зборів  Федерації,  або  за  рішенням 
суду;

8.2  Ліквідація  Федерації  здійснюється  у  відповідності  до  чинного  законодавства 
України. У випадку ліквідації Клубу всі належні йому фінансові кошти та майно, після 
розрахунку  з  державою  та  іншими  кредиторами,  за  рішенням  Ради  Федерації, 
передаються релігійним та благодійним організаціям краю.

Цей Статут вступає в законну силу з моменту його реєстрації уповноваженими на те 
державними органами України.


