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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Федерація волейболу України» (далі за текстом - ФВУ) є
Всеукраїнським об’єднанням, створених у встановленому законом порядку
всеукраїнських громадських організацій та їх спілок, що опікуються окремими
видами волейболу в Україні, та громадських організацій та їх спілок в
адміністративно-територіальних одиницях України, що мають на меті розвиток
волейболу в своєму регіоні, створене з метою розвитку, популяризації та
пропаганди волейболу, волейболу пляжного та паркового волейболу в
Україні, для досягнення цілей та мети, встановлених вимогами та
правилами Міжнародної федерації волейболу (далі - ФІВБ),
Європейської Конфедерації волейболу (далі - ЄКВ) та цим Статутом.
1.2. ФВУ здійснює свою діяльність на засадах добровільності,
самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом,
відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та
публічності.
1.3. Правовою основою діяльності ФВУ є Конституція України,
Закони України «Про громадські об'єднання» та «Про фізичну культуру і
спорт», інші нормативно-правові акти України, а також цей Статут.
1.4. ФВУ є громадською спілкою, яка утворена та зареєстрована на
необмежений період часу в порядку, визначеному законом, що регулює
діяльність відповідної неприбуткової організації.
1.5.ФВУ визнає принципи і правила Олімпійської Хартії та
здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з Національним
Олімпійським Комітетом України, ФІВБ, ЄКВ, органами державної
влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями
як в Україні, так ї за її межами.
1.6. Повна назва:
українською мовою – «Федерація волейболу України»;
російською мовою – «Федерация волейбола Украины».
1.7. Скорочена назва:
українською мовою – «ФВУ»;
російською мовою – « ФВУ».
1.8. Найменування ФВУ іншими мовами визначається внутрішніми
документами ФВУ.
1.9. Місцезнаходження центральних статутних органів ФВУ: м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, буд. 13, оф. 5.
II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФВУ
2 . 1 . ФВУ створюється з метою:
- сприяння всебічному розвитку волейболу, волейболу пляжного,
паркового волейболу в Україні;
- розробки та реалізації цільових програм з підвищення їх ролі у
гармонійному розвитку людини, зміцненню її здоров'я, продовженню
довголіття;
- збереження генофонду нації та захисту законних інтересів своїх
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членів.
2.2. ФВУ не має на меті та їй заборонено одержання і розподіл доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ФВУ,
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
2.3. Метою та цілями ФВУ є (без отримання доходу (прибутку):
-забезпечення інтересів членів ФВУ у сфері волейболу, а також пляжного
волейболу та паркового волейболу, в тому числі сприяння захисту їх соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;
-сприяння розвитку всіх видів волейболу, в тому числі пляжного,
паркового, професійного, ветеранського, аматорського, студентського та
дитячого волейболу в Україні шляхом участі у розробленні та виконанні
відповідних державних та інших програм;
- пропаганда та популяризація всіх видів волейболу серед населення;
- сприяння залученню різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності;
- сприяння підготовці висококваліфікованих спортсменів, тренерів,
суддів, забезпеченню успішних виступів українських спортсменів в офіційних
міжнародних змаганнях;
- сприяння організації та проведенню в Україні національних та
міжнародних змагань з волейболу;
- організаційно-методична
допомога
місцевим
федераціям,
фізкультуро-спортивним організаціям, дитячо-юнацьким спортивним
закладам;
- прояв турботи про ветеранів волейболу;
- розвиток і зміцнення міжнародних зв'язків із національними
федераціями волейболу інших країн, ФІВБ, ЄКВ, іншими міжнародними
спортивними й громадськими організаціями;
-участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку всіх видів волейболу.
2.4. Напрямки діяльності.
Для реалізації своєї мети та статутних цілей ФВУ проводить наступну
діяльність (без отримання доходу (прибутку):
- сприяє розробці й реалізації програми розвитку волейболу в Україні;
- надає практичну, організаційну і методичну допомогу своїм членам;
- організовує і проводить змагання, тренувальні збори та інші
заходи серед своїх членів;
- готує положення та інші документи про змагання і спортивні
заходи серед своїх членів, здійснює контроль за їх дотриманням;
- сприяє організації і проведенню спільно із зацікавленими
організаціями та установами підготовки і підвищення кваліфікації тренерів,
суддів та інших фахівців;
- організовує семінари, конференції для тренерів, арбітрів, інших
фахівців волейболу, які представляють місцеві федерації волейболу,
волейбольні клуби, інші організації, що є членами ФВУ;
- створює необхідні умови для підготовки спортсменів високого класу,
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впровадження нових форм і методів у спорті;
- бере участь в організації й проведенні наукових досліджень,
виданні методичних, довідково-інформаційних та інших матеріалів;
- організовує видавницьку діяльність, шляхом створення видавництв з
використання відповідних програмних засобів та інтернету, необхідну для
вирішення завдань ФВУ;
- співпрацює та взаємодіє на партнерських засадах з державними
установами, господарськими товариствами, об'єднаннями громадян, спілками,
громадами, профспілковими організаціями;
- бере участь у підготовці та проведенні дискусій, громадських експертиз
нормативних актів, що впливають на розвиток волейболу, входить з
пропозиціями до відповідних органів державної влади, відстоює свої позиції,
аж до прийняття по ним рішення;
- забезпечує членів ФВУ інформацією про надходження нормативних
актів та рішень, як державних так і міжнародних спортивних організацій,
організовує їх вивчення та застосування у роботі в межах своєї компетенції;
- організовує виготовлення офіційної, пам'ятної атрибутики із
символікою ФВУ;
- проводить роботу із правового та соціального захисту членів ФВУ;
- розробляє та подає до центрального органу України у сфері фізичної
культури та спорту такі документи стосовно розвитку волейболу:
1) пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань і
навчально - тренувальних зборів;
2) кандидатури спортсменів, тренерів та інших фахівців штатних збірних
команд України;
3) склади збірних команд України для участі у міжнародних змаганнях;
4) пропозиції щодо призначення у встановленому порядку стипендій та
пенсій спортсменам, а також щодо їх страхування;
5) клопотання щодо присвоєння спортсменам, тренерам, суддям та іншим
фахівцям спортивних, кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород;
6) регламенти та правила проведення змагань, кваліфікаційні вимоги
спортивної класифікації та інші нормативні документи, а при необхідності пропозиції про внесення до них змін;
7) інші документи за зверненнями центрального органу України у сфері
фізичної культури та спорту.
III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФВУ
3.1. ФВУ є юридичною особою з моменту її реєстрації у встановленому
чинним законодавством порядку.
ФВУ від свого імені укладає правочини, договори та здійснює інші
юридичні акти, має і набуває майнові та немайнові права і несе обов'язки, може
бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді, господарському чи
третейському судах.
ФВУ має самостійний баланс, відкриває рахунки в установах банків
України.
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ФВУ здобуває, володіє, розпоряджається майном, орендує його в Україні.
3.2. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями ФВУ, рівно як
і ФВУ - за зобов'язаннями держави та її органів. ФВУ не відповідає також за
зобов'язаннями своїх членів, а ті, у свою чергу, не відповідають за її
зобов'язаннями.
3.3. ФВУ забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед її засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
3.4. Доходи (прибутки) ФВУ використовуються виключно для
фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
3.5. З метою виконання статутних завдань і цілей ФВУ може здійснювати
без отримання доходу (прибутку) необхідну господарську та іншу діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом
юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним
законодавством.
3.6. ФВУ і створені нею установи та організації ведуть оперативний та
бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєстровані в органах державної
фіскальної служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах,
передбачених законодавством.
3.7. ФВУ має право брати участь у національних і міжнародних
неурядових організаціях, об'єднаннях, спілках, діючих на території України та за
її межами.
3.8. ФВУ може мати прапор, власну печатку, штамп, емблему, бланк,
вимпел, жетони, медалі, значки, грамоти, дипломи, призи та іншу атрибутику,
яка затверджується Виконкомом ФВУ. Символіка ФВУ реєструється у порядку,
встановленому чинним законодавством.
IV. ЧЛЕНСТВО (УЧАСТЬ) В ФВУ
4.1. Членство (участь) у ФВУ.
4.1.1. Членами (учасниками) ФВУ можуть бути створені у встановленому
законом порядку громадські об’єднання - всеукраїнські громадські організації та їх
спілки, що опікуються окремими видами волейболу в Україні, та громадські
організації та їх спілки адміністративно-територіальних одиниць України, зазначених
в частині другій статті 133 Конституції України (Автономної Республіки Крим,
Вінницької,
Волинської,
Дніпровської,
Донецької,
Житомирської,
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківської, Київської, Кропивницької,
Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської області, міст Київ та Севастополь), які мають на
меті розвиток волейболу в своєму регіоні.
4.1.2. Вступ до ФВУ суб’єктів, зазначених в п.4.1.1 цього Статуту, здійснюється
на основі ухваленого рішення власного керівного органу шляхом подання відповідної
письмової заяви до Виконкому ФВУ.
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4.1.3.Заява про вступ до ФВУ повинна містити у собі декларацію, в
якій претендент зобов'язується виконувати Статут, положення, інструкції
та рішення ФВУ, інші документи, передбачені Виконкомом ФВУ.
4.1.4. Подана заява розглядається Виконкомом ФВУ у 3-х місячний
термін та за наявності підстав задовольняється, а заявнику-громадській
організації (їх спілки) адміністративно-територіальної одиниці України надається
статус відокремленого підрозділу ФВУ.
4.1.5. Заявник, якому надано членство (участь) у ФВУ та статус
відокремленого підрозділу ФВУ, зобов'язаний внести в свій статут зміни
щодо отриманого статусу відокремленого підрозділу ФВУ, відповідним
чином його легалізувати та сплатити вступний та щорічний внески у розмірі
та порядку, передбаченому рішенням Виконкому ФВУ.
Після виконання цих умов суб’єкт, зазначений в п. 4.1.1 цього Статуту,
стає членом ФВУ.
4.1.6. Питання про прийом до ФВУ членів (учасників) ФВУ вноситься
Президентом до порядку денного Виконкому ФВУ.
4.1.7. Члени (учасники) суб’єктів, зазначених в п. 4.1.1 цього Статуту,
реалізують свої права з участі в управлінні ФВУ через своїх належним чином
обраних делегатів та повноважних представників: Президента, Віцепрезидентів, інших посадових осіб свого громадського об’єднання або осіб,
уповноважених на представництво в ФВУ довіреністю.
4.1.7. Члени (учасники) ФВУ не можуть бути одночасно членами
(учасниками) інших альтернативних організацій, діяльність яких протирічить
цілям та меті ФВУ.
4.1.8. Членство (участь) у ФВУ є добровільним.
4.2. Припинення членства (участі) у ФВУ.
4.2.1. Припинення членів (учасників) участі у ФВУ здійснюється у
добровільному порядку на основі ухваленого рішення власного керівного
органу шляхом подання відповідної письмової заяви до ФВУ або шляхом
виключення з ФВУ у зв’язку з невиконанням або порушенням статутних та/або
регламентних вимог ФВУ.
4.3. Позбавлення членства (виключення) у ФВУ.
4.3.1. Член (учасник) ФВУ може бути позбавлений членства (участі) у ФВУ
у випадку:
- грубого порушення Статуту та інших регламентуючих документів
ФВУ;
- за невиконання рішень органів ФВУ, відокремлених підрозділів ФВУ і
т.і.;
- за вчинення дій, що дискредитують ФВУ, та прояв неповаги до ФВУ, її
органів, членів (учасників);
- за відсутність будь-якої роботи та зухвалу поведінку, протистояння,
тощо;
- за несплату членських внесків.
4.3.2. Клопотання про позбавлення членства (участі) у ФВУ, при наявності
відповідних підстав, може порушити Виконком ФВУ.
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4.3.3. Питання про позбавлення членства (участі) членів (учасників)
ФВУ вноситься Президентом до порядку денного Конгресу ФВУ, який
розглядає та остаточно вирішує це питання.
4.3.4. Рішення про позбавлення членства (участі) у ФВУ вважається
прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх делегатів
Конгресу ФВУ.
4.4. Члени (учасники) ФВУ мають право:
4.4.1. мати однакові права на Конгресі; обирати делегатів на Конгрес;
4.4.2. приймати участь у розробці та реалізації проектів та програм ФВУ;
4.4.3. приймати участь у заходах, які проводяться в рамках ФВУ:
конференціях, симпозіумах та інше; користуватися навчально-методичними,
науковими та інформаційними розробками ФВУ;
4.4.4. вносити пропозиції, які стосуються діяльності ФВУ, приймати
участь в їх обговоренні та реалізації;
4.4.5. приймати участь в обговоренні питань, що стосуються їх прав та
обов’язків;
4.4.6. використовувати за погодженням з Виконкомом ФВУ її символіку;
4.4.7. висувати своїх представників для обрання до керівних та інших
органів ФВУ;
4.4.8. звертатись за допомогою до ФВУ для захисту своїх прав та
законних інтересів;
4.4.9. в будь-який час припинити участь у ФВУ за власним бажанням;
4.4.10. брати участь у діяльності ФВУ через представництво в її
керівних органах;
4.4.11. набувати інші права, передбачені цим Статутом, законодавством
України.
4.5. Члени (учасники) ФВУ зобов’язані:
4.5.1. поважати та виконувати цілі, визначені цим Статутом;
4.5.2. дотримуватись та виконувати рішення та вимоги Конгресів ФВУ,
Правил та Регламентів ФІВБ, ЄКВ та керівних органів ФВУ, норм моралі та
професійної етики;
4.5.3. виконувати рішення Конгресу, Виконавчого комітету, комісій та
Ревізійної комісії ФВУ, ухвалених відповідно до їх компетенції;
4.5.4. приймати участь в організації та проведенні міжнародних,
всеукраїнських та інших волейбольних змаганнях, фестивалях та інших
заходах, які проводяться ФВУ;
4.5.5. дотримуватися вимог законодавства України, вимог ФІВБ, ЄКВ та
НОК України щодо недопущення використання допінгу у спорті;
4.5.6. при вирішенні спірних питань з ФВУ керуватись Правилами та
Регламентами ФІВБ, ЄКВ, ФВУ та Статутом ФВУ;
4.5.7. матеріально підтримувати діяльність ФВУ шляхом здійснення
членських внесків у розмірах та у порядку, визначених ФВУ, та добровільних
пожертвувань;
4.5.8. зберігати та не розповсюджувати конфіденційну інформацію ФВУ;
4.5.9. не здійснювати дії, які порушують Правила та Регламенти ФІВБ та
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ЄКВ, Статут та Регламенти ФВУ, дії, які наносять моральну (немайнову) чи
матеріальну шкоду ФВУ її членам (учасникам) або її репутації, та суперечать
цілям та меті, які проголошені ФВУ;
4.5.10. захищати інтереси ФВУ;
4.5.11. своєю діяльністю зміцнювати авторитет, ділову репутацію та
матеріальну самостійність ФВУ;
4.5.12. виконувати інші обов’язки, які передбачені законодавством
України, регламентуючими документами ФВБ, ЄКВ, ФВУ та цим Статутом.
V. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФВУ
5.1. Керівними органами ФВУ є:
- Конгрес ФВУ;
- Президент;
- Виконавчий комітет ФВУ (далі - Виконком ФВУ).
Найвищим керівним органом ФВУ є Конгрес, а у період між Конгресами:
Президент ФВУ та Виконком, відповідно до наданих їм повноважень. Керівні
органи ФВУ звітують перед членами ФВУ у порядку, визначеному чинним
законодавством України та цим Cтатутом.
5.2. Конгрес ФВУ
5.2.1.Конгрес проводиться щорічно та скликається Виконкомом. Один
раз на чотири роки Конгрес має статус звітно - виборчого.
5.2.2. До виключної компетенції Конгресу ФВУ належить:
- визначення основних напрямків діяльності ФВУ;
- затвердження Статуту ФВУ та внесення до нього змін і доповнень;
- обрання один раз у 4 роки Президента ФВУ (таємним голосуванням);
- обрання генерального секретаря та віце-президентів ФВУ;
- обрання Виконкому ФВУ;
- затвердження персонального та кількісного складу Виконкому ФВУ;
- проведення часткової ротації членів Виконкому між засіданнями
Виконкому ФВУ;
- обрання Ревізійної комісії ФВУ;
- розгляд питань щодо членства у ФВУ, прийняття, за поданням
Виконкому ФВУ, остаточного рішення щодо членства у ФВУ;
- затвердження бюджету грошових надходжень та витрат ФВУ;
- заслуховування та затвердження звітів Виконкому ФВУ, у тому числі і
щорічних звітів про виконання планів роботи, Ревізійної комісії та звітів про
виконання бюджету ФВУ;
- затвердження плану заходів з забезпечення виконання завдань і
функцій ФВУ;
- прийняття рішення про припинення діяльності ФВУ, призначення
ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
5.2.3. Конгрес ФВУ може розглядати та вирішувати і інші питання,
які стосуються діяльності ФВУ. Конгрес ФВУ своїм рішенням має право
передати Президенту та/або Виконкому будь-яке питання, яке відноситься до
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його виключної компетенції.
5.2.4. Термін, місце, модус представництва, проект порядку денного
Конгресу ФВУ визначає Виконком ФВУ.
Членам (учасникам) ФВУ надсилається відповідне повідомлення не пізніше
ніж за 1,5 календарних місяці до дати проведення Конгресу.
5.2.5.Конгрес ФВУ є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше 2/3 обраних делегатів.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини делегатів, присутніх на Конгресі, крім тих питань за які повинно
проголосувати не менш ніж 3/4 присутніх делегатів. При голосуванні, за
умови рівності голосів делегатів Конгресу, голос Президента ФВУ є
вирішальним.
5.2.6. Рішення чи інші постанови, прийняті на Конгресі ФВУ,
набирають чинності та є обов'язковими для членів ФВУ з моменту їх
прийняття.
5.2.7. Позачерговий Конгрес ФВУ має бути скликаний Виконкомом
ФВУ з ініціативи Президента ФВУ, за письмовою вимогою керівних органів не
менше 2/3 членів (учасників) або за вимогою Ревізійної комісії ФВУ із
зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.
5.2.8. Конгресом ФВУ можуть розглядатися додаткові питання, які були
подані до ФВУ її членами (учасниками) та відокремленими підрозділами в
письмовій формі та були внесені до проекту порядку денного Конгресу не
пізніше 1 (одного) календарного місяця до дати його проведення.
5.3. Виконком ФВУ
5.3.1. Виконком є керівним органом ФВУ у період між Конгресами
ФВУ. Йому надаються повноваження приймати рішення з усіх питань, крім
тих, що відносяться до виключної компетенції Конгресу ФВУ.
5.3.2.Виконавчий комітет ФВУ складається з:
- Президента;
- віце-президентів;
- генерального секретаря;
- членів Виконкому.
5.3.3. Члени Виконкому ФВУ обираються Конгресом ФВУ терміном на 4
роки та очолюють постійні комісії ФВУ. Кількість членів Виконкому ФВУ
визначається Конгресом.
5.3.4. До компетенції Виконкому ФВУ належить:
- створення постійних і тимчасових комісій з метою реалізації завдань ФВУ;
- затвердження голів та складу постійних комісій ФВУ;
- затвердження інструктивних та інших документів ФВУ;
- формування організаційних структур ФВУ та затвердження штатного
розкладу структурних підрозділів ФВУ;
- приймає рішення про створення, діяльність та припинення діяльності
відокремлених підрозділів ФВУ;
- забезпечення виконання бюджету ФВУ та статті витрат;
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- прийняття рішень щодо використання понадпланових надходжень;
- затвердження розміру вступних, річних і заявочних членських
внесків, вирішення усі інших фінансових питань;
- делегування від ФВУ для участі у конгресах ФІВБ та ЄКВ своїх
представників;
- визначення терміну, місця, модусу представництва
та проекту
порядку денного проведення засідань Конгресу;
- організація виконання перспективних та річних планів роботи ФВУ з
розвитку національного волейболу.
5.3.5. У разі, якщо Президент ФВУ припиняє виконання своїх
обов'язків, його функції виконує один з віце-президентів або генеральний
секретар відповідно до рішення Виконкому ФВУ, але не довше, ніж до
скликання Конгресу ФВУ. Конгрес ФВУ має бути скликаний за рішенням
Виконкому ФВУ на протязі 3 (трьох) місяців після припинення Президентом
ФВУ виконання своїх обов'язків.
5.3.6. Президент ФВУ зобов'язаний скликати позачергове засідання
Виконкому ФВУ на письмову вимогу не менше 1/3 його членів.
5.3.7. Виконком ФВУ проводить засідання не рідше одного разу у три
місяці. Засідання Виконкому ФВУ можуть проводитися дистанційно шляхом
використання засобів зв’язку (в тому числі в режимі відео конференції і т.і.).
5.3.8. Засідання Виконкому ФВУ правомочне за наявності 2/3 його членів.
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Виконкому ФВУ
відкритим голосуванням. Голосування може бути здійснене шляхом
опитування членів Виконкому ФВУ із використанням електронних засобів
зв’язку. При голосуванні, у випадку рівності голосів членів Виконкому ФВУ,
голос Президента є вирішальним.
5.3.9. У разі смерті, виїзду за межі країни, обґрунтованого заперечення
відокремленого підрозділу, небажання виконувати обов'язки члена Виконкому
ФВУ черговий Конгрес може провести часткову ротацію (зміну складу)
Виконкому. Така зміна складу не повинна перевищувати 30 (тридцять)
відсотків від кількісного складу Виконкому ФВУ, визначеного звітно-виборчим
Конгресом ФВУ.
5.3.10. Порядок доведення інформації до членів ФВУ визначається
рішенням Виконкому ФВУ. Рішення Конгресу ФВУ та Виконкому ФВУ
розміщуються на офіційному сайті ФВУ не пізніше як за 10 (десять)
робочих днів після їх прийняття.
5.4. Президент ФВУ
5.4.1. Президент – вища посадова особа ФВУ, яка є гарантом
дотримання Статуту ФВУ та законодавства України. Президент має право
виконувати свої обов'язки як на громадських засадах, так і перебуваючи у
штаті ФВУ.
5.4.2. Президент ФВУ:
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів ФВУ;
- організує підготовку та виконання рішень Конгресу ФВУ та звітує про
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їх виконання;
- організує розподіл обов'язків між членами Виконкому ФВУ;
- в установленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи
працівників ФВУ;
- без доручення діє від імені ФВУ, укладає правочини та договори
та забезпечує їх виконання;
- відкриває в установах банків поточні та інші рахунки відповідно до
чинного законодавства;
- представляє ФВУ у відносинах з органами державної влади та
місцевого самоврядування, міжнародними та українськими організаціями,
підприємствами, установами з усіх питань діяльності ФВУ;
- розпоряджається коштами та майном ФВУ, у порядку визначеному
Конгресом та Виконкомом ФВУ;
- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження з
поточних питань діяльності ФВУ, які є обов'язковими для працівників
ФВУ;
- виконує інші функції, які випливають з цього Статуту;
- вносить на розгляд Конгресу ФВУ кандидатури генерального
секретаря, віце-президентів, членів Виконкому;
- має право першого підпису фінансових документів;
- має право приймати рішення з усіх інших питань діяльності ФВУ, що
не відносяться до виключної компетенції Конгресу та Виконкому ФВУ;
- має право брати участь у будь - яких заходах, засіданнях, зборах і т.і.,
які проводяться членами та учасниками ФВУ з правом дорадчого голосу, в
тому числі на будь-яких заходах, засіданнях і зборах членів (учасників) та
відокремлених підрозділів ФВУ.
5.5. Віце-президенти
5.5.1. Віце-президенти обираються на звітно-виборчому Конгресі
ФВУ терміном на чотири роки.
5.5.2. Віце-президенти керують роботою ФВУ згідно з розподілом
обов'язків між ними, затвердженими Виконкомом ФВУ за поданням
Президента та діють відповідно до доручень Президента.
5.5.3. Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Президенту та
Конгресу ФВУ.
5.6. Генеральний секретар
5.6.1. Генеральний секретар обирається на звітно-виборчому Конгресі
ФВУ терміном на чотири роки.
5.6.2. Генеральний секретар підзвітний Президенту ФВУ.
5.6.3. Генеральний секретар має право виконувати свої обов'язки на
громадських засадах або перебуваючи у штаті ФВУ.
5.6.4. Організовує виконання рішень Конгресу, Виконкому ФВУ, доручень
Президента. Здійснює підготовку матеріалів на засідання Конгресу та Виконкому
ФВУ. Забезпечує ведення діловодства ФВУ, інформаційного зв'язку між ФВУ, її
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членами (учасниками) та відокремленими підрозділами, волейбольними
клубами, відповідними українськими та міжнародними організаціями, керує
апаратом ФВУ. За розпорядженням Президента ФВУ може мати право першого
підпису фінансових документів.
5.6.5. Президент ФВУ має право делегувати йому частину своїх
повноважень.
5.7.Ревізійна комісія ФВУ
5.7.1.Контроль
за
фінансово-господарською
діяльністю
ФВУ
здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Конгресом ФВУ у складі
3-5 осіб строком на 4 календарні роки та підзвітна йому. Члени Виконкому
ФВУ не можуть бути членами Ревізійної комісії.
5.7.2. Перевірка Ревізійною комісією діяльності ФВУ проводиться не
рідше 1 разу на рік.
5.7.3. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на
засіданні присутні всі її члени. Кожний член Ревізійної комісії при
прийнятті рішення має один голос.
5.7.4. Ревізійна комісія про висновки проведених нею перевірок
доповідає на Конгресі ФВУ.
5.7.5. У разі, якщо виникла загроза важливим інтересам ФВУ або
виявлені зловживання його посадовими особами, Ревізійна комісія може
порушувати перед Виконкомом ФВУ питання про скликання Конгресу
ФВУ при підтримці не менш ніж 2/3 її членів.
5.7.5.Звіти Ревізійної комісії подаються на розгляд Конгресу ФВУ та
Виконкому ФВУ з метою прийняття заходів з усунення недоліків.
5.8. Відокремлені підрозділи.
5.8.1. ФВУ має відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням
Виконкому ФВУ або в порядку визначеному розділом IV цього Статуту.
5.8.2. Відокремлені підрозділи ФВУ в АР Крим, в областях, в мм. Києві
та Севастополі у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми
Положеннями.
5.8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи ФВУ подаються до
уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ФВУ.
5.8.4. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу ФВУ подає
до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ФВУ за
формою, затвердженою Міністерством юстиції України.
5.8.5. Розпорядження та рішення керівних органів ФВУ, прийняті на
виконання її цілей та завдань, в межах компетенції ФВУ, є обов’язковими для
всіх її відокремлених підрозділів.
VI. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ТА ІНШОГО МАЙНА
6.1. ФВУ може мати у власності кошти та інше майно, які необхідні для
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здійснення її статутної діяльності.
6.2. Діяльність ФВУ фінансується за рахунок власного бюджету
грошових надходжень та витрат, який щорічно затверджується
Конгресом ФВУ.
6.3. Фінансовий рік ФВУ починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
6.4. Кошти та майно ФВУ формуються з наступних джерел:
6.4.1. безповоротної фінансової допомоги у вигляді коштів та майна;
6.4.2. добровільних пожертвувань від членів (учасників) ФВУ,
підприємств, організацій, установ, громадських об`єднань, окремих громадян,
юридичних та фізичних осіб;
6.4.3. вступних, членських та заявочних внесків членів ФВУ;
6.4.4. грошових внесків членів (учасників) ФВУ, волейбольних
клубів (команд) та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться
під егідою ФВУ;
6.4.5. коштів або майна, що надходять від основної діяльності, отримання
яких не порушує за законодавством України статусу ФВУ як неприбуткової
громадської організації;
6.4.6. пасивних доходів;
6.4.7. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі
гуманітарної чи технічної допомоги, що надається таким неприбутковим
організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на
регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим
організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою
зниження таких цін;
6.4.8. надходження від діяльності госпрозрахункових установ, організацій
та підприємств, створених ФВУ;
6.4.9. фінансової підтримки з державного бюджету відповідно до
законодавства України;
6.4.10. грошових надходжень від ФІВБ, ЄКВ, НОК України;
6.4.11. інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.5. Вступні, членські та добровільні внески та пожертвування
поверненню не підлягають.
6.6. Кошти та майно ФВУ використовуються виключно на здійснення її
статутних цілей.
6.7. Механізм фінансово-господарської діяльності ФВУ спрямований на
розвиток волейболу в Україні.
6.8. ФВУ зобов’язана вести бухгалтерський облік, фінансову та
статистичну звітність, бути зареєстрованою в органах державної фіскальної
служби та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених
чинним законодавством.
VII. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФВУ
7.1. До порядку денного кожного чергового Конгресу обов’язково
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включаються звіти Виконкому, з яким виступає Президент, та Ревізійної
комісії ФВУ про їх діяльність. На вимогу більшості делегатів Конгресу ФВУ до
порядку денного позачергового Конгресу має бути включений звіт будь-якого
керівного, структурного органу чи посадової особи ФВУ.
Посадова особа ФВУ- особа, яка наділена відповідними повноваженнями
та виконує
організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські
функції: Президент, Генеральний секретар, член Виконкому ФВУ - керівник
постійної комісії, відповідальний секретар, Голова директорату і т.д.
7.2. Звіти керівних органів ФВУ про свою діяльність за відповідний
період відбуваються на Конгресі ФВУ не рідше одного разу на рік.
7.3. Керівні органи ФВУ мають забезпечити для членів ФВУ вільний
доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про ухвалені рішення та
про реалізацію статутних цілей та мети.
VIII. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФВУ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
8.1. Рішення, дії, та бездіяльність керівних органів ФВУ можуть бути
оскаржені до вищестоящого органу або в судовому порядку відповідно до
чинного законодавства України.
8.2. Керівні органи ФВУ зобов’язані розглядати скарги на їх рішення, дії
та бездіяльність відповідно до приписів чинного законодавства України.
ІX. ОФІЦІЙНА МОВА ТА МОВА СПІЛКУВАННЯ
9.1.Офіційною мовою ФВУ є українська, якою проводяться
засідання, ведуться протоколи, офіційна кореспонденція та спілкування.
Мовою спілкування визнається також російська.
9.2. Англійською мовою ведеться офіційна кореспонденція та
спілкування з ФІВБ, ЄКВ та з іншими національними федераціями.
X. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО
РЕОРГАНІЗАЦІЇ ФВУ
10.1. Припинення діяльності ФВУ здійснюється:
1) за рішенням Конгресу ФВУ, за яке проголосувало не менш, ніж ¾
делегатів Конгресу ФВУ, шляхом саморозпуску або реорганізації;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ФВУ.
10.2. Добровільне припинення діяльності ФВУ (саморозпуск).
10.2.1. ФВУ має право у будь-який час прийняти рішення про
добровільне припинення своєї діяльності (саморозпуск).
10.2.2. Рішення про саморозпуск ФВУ приймається у порядку,
встановленому цим Статутом. Конгрес ФВУ, який прийняв рішення про її
саморозпуск, створює ліквідаційну комісію або доручає іншим керівним
органам здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення
припинення ФВУ як юридичної особи, а також приймає рішення щодо
використання коштів та майна ФВУ після її ліквідації відповідно до цього
Статуту.
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10.2.3. ФВУ подає (надсилає) рішення та інші документи відповідно до
вимог чинного законодавства про саморозпуск до уповноваженого органу з
питань реєстрації.
10.2.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців запису про рішення ФВУ про саморозпуск
розпочинається припинення ФВУ як юридичної особи та набуває повноважень
ліквідаційна комісія.
10.2.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців запису про рішення ФВУ про саморозпуск таке
рішення не може бути скасоване ФВУ.
10.2.6. У разі саморозпуску ФВУ всі її активи передаються одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до
доходу бюджету.
10.2.7. У разі припинення ФВУ (у результаті ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення) всі її активи передаються одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу
бюджету.
XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
11.1. Зміни до Статуту приймаються Конгресом ФВУ за поданням
Виконкому, якщо за них проголосувало не менш ніж 2/3 делегатів, присутніх на
Конгресі.
11.2. Зміни, внесені до Статуту ФВУ, підлягають обов'язковій державній
реєстрації відповідно до приписів чинного законодавства та цього статуту.
11.3. ФВУ повідомляє в визначений чинним законодавством термін
уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться її реєстраційна
справа про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб),
уповноваженої представляти ФВУ, зміну її місцезнаходження.
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