І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Федерація волейболу України (далі – ФВУ) є всеукраїнською
громадською
неприбутковою
організацією
фізкультурно-спортивної
спрямованості, яка на добровільних засадах об'єднує громадян України, інших
держав та осіб без громадянства, які виявили бажання працювати для розвитку
волейболу в Україні, у досягненні мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. ФВУ здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності,
спільності інтересів та рівності прав, гласності, добровільності та
самоврядування.
1.3. Правовою основою діяльності ФВУ є Конституція України, Закони
України “Про об'єднання громадян” та “Про фізичну культуру і спорт”, інші
нормативно-правові акти України, а також цей Статут.
1.4.ФВУ поширює свою діяльність на всю територію України.
1.5.ФВУ визнає принципи і правила Олімпійської Хартії та здійснює
свою діяльність у тісній взаємодії з Національним Олімпійським Комітетом
України, Міжнародною федерацією волейболу (далі – ФІВБ), Європейською
Конфедерацією волейболу (далі – 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;
1.7.Скорочена назва:
українською мовою – ФВУ;
1.8. Місцезнаходження ФВУ:
1.9.Найменування ФВУ іншими мовами визначається внутрішніми
документами ФВУ;
1.10.Місцезнаходження центральних статутних органів: м. Київ - 01001,
вул. Трьохсвятительська, буд. 13, оф. 5.
II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФВУ
2.1. ФВУ створюється з метою сприяння всебічному розвитку волейболу
в Україні, розробка та реалізація цільових програм по підвищенню його ролі у
гармонійному розвитку людини, зміцненню її здоров'я, продовженню
довголіття, збереженню генофонду нації та захисту законних інтересів своїх
членів.
2.2. Для досягнення поставленої мети ФВУ, відповідно до вимог чинного
законодавства, вирішує такі завдання:
- пропаганда та популяризація волейболу серед населення;
- сприяння підготовці висококваліфікованих спортсменів, тренерів,
суддів, забезпеченню успішних виступів українських волейболістів в офіційних
міжнародних змаганнях;
- сприяння організації та проведенню в Україні національних та
міжнародних змагань з волейболу;
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- організаційно-методична допомога місцевим федераціям, фізкультурноспортивним організаціям, дитячо-юнацьким спортивним волейбольним
закладам;
- сприяння розвитку пляжного, ветеранського, аматорського,
студентського та дитячого волейболу в Україні;
- проява турботи про ветеранів волейболу;
- розвиток і зміцнення міжнародних зв’язків із національними
федераціями волейболу інших країн, ФІВБ, ЄКВ, іншими міжнародними
спортивними й громадськими організаціями.
2.3. Для виконання поставлених завдань ФВУ у порядку,встановленому
чинним законодавством:
- 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,
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,
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:
пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань і
навчально-тренувальних зборів;
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кандидатури спортсменів, тренерів та інших фахівців штатних збірних
команд України;
склади збірних команд України для участі у міжнародних змаганнях;
пропозиції щодо призначення у встановленому порядку стипендій та
пенсій спортсменам, а також щодо їх страхування;
клопотання щодо присвоєння спортсменам, тренерам, суддям та іншим
фахівцям спортивних, кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород;
правила проведення змагань, кваліфікаційні вимоги спортивної
класифікації та інші нормативні документи, а при необхідності – пропозиції
про внесення до них змін;
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 угоди та здійснює інші юридичні акти, має і
набуває майнові та немайнові права і несе обов'язки, є позивачем та
відповідачем у суді, господарському чи третейському судах.
ФВУ має самостійний баланс, відкриває рахунки в установах банків
України.
ФВУ здобуває, володіє, розпоряджається майном, орендує його в
Україні.
3.2. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях ФВУ, рівно
як і ФВУ - по зобов'язаннях держави та її органів. ФВУ не відповідає також по
зобов'язаннях своїх членів, а ті, у свою чергу, не відповідають по її
зобов'язаннях.
3.3. З метою виконання статутних завдань і цілей ФВУ може
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом
створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної
особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним
законодавством.
3.4. ФВУ і створені нею установи та організації ведуть оперативний та
бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєстровані в органах державної
податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах ,
передбачених законодавством.
3.5. ФВУ має право брати участь у національних і міжнародних
неурядових організаціях, об'єднаннях, спілках, діючих на території України та
за її межами.
3.6. ФВУ має 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.
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IV. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ У ЧЛЕНИ ФВУ,
ВИБУТТЯ З НЕЇ
4.1. Членство у ФВУ
4.1.1. Членство у ФВУ може бути індивідуальним, колективним і
почесним.
4.1.2. Індивідуальними членами ФВУ можуть бути громадяни України,
громадяни інших країн та особи без громадянства, які досягли 14-річного віку,
виконують статутні вимоги, розділяють мету та завдання ФВУ, сплачують
членські внески і дотримуються цього Статуту.
4.1.3. Колективними членами ФВУ можуть бути колективи підприємств,
установ та організацій, які активно приймають участь у реалізації завдань ФВУ,
сплачують членські внески і дотримуються цього Статуту.
Колективні члени реалізують свої права і обов'язки через своїх
представників.
4.1.4. Почесними членами ФВУ можуть бути громадяни України,
громадяни інших країн та особи без громадянства, які внесли та вносять
визначний вклад у розвиток волейболу в Україні.
Почесним членам ФВУ дозволяється бути присутніми на засіданнях
Конгресу, Виконкому та приймати участь в обговоренні питань з правом
дорадчого голосу.
4.1.5. Членство у ФВУ є добровільним .
4.2. Прийом у члени ФВУ
4.2.1. Прийом у індивідуальні члени ФВУ здійснюється шляхом подання
письмової заяви до місцевого осередку ФВУ з наступним представленням на
Виконком ФВУ та затвердженням Конгресом ФВУ.
4.2.2. Прийом у колективні члени ФВУ здійснюється на підставі
рішення загальних зборів (конференції) колективу підприємства, установи,
організації, шляхом подання письмової заяви та протоколу загальних зборів
(конференції) до місцевого осередку ФВУ з наступним представленням на
Виконком ФВУ та затвердженням Конгресом ФВУ.
4.2.3.Подана заява розглядається місцевим осередком ФВУ у місячний
термін.
4.2.4. За наявності підстав місцевий осередок ФВУ надсилає письмову
заяву та своє клопотання про прийом у члени до Виконкому ФВУ.
4.2.5. Прийом у почесні члени ФВУ здійснюється на підставі заяви
претендента та клопотання місцевого осередку, Виконкомом ФВУ з наступним
затвердженням Конгресом ФВУ.
4.2.6. 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.
4.2.7. Заява претендента на членство у ФВУ розглядається на черговому
засіданні Виконкому із наступним затвердженням на черговому Конгресі ФВУ.
4.2.8. Претендент, якому надано членство у ФВУ, зобов'язаний сплатити
вступний та щорічний внески у розмірі та порядку, передбаченому рішенням
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Виконкому ФВУ.
4.3. Припинення членства у ФВУ
4.3.1. Будь-який індивідуальний член ФВУ може вийти з неї, надіславши
відповідний офіційний лист до місцевого осередку ФВУ не раніше, ніж за 6
місяців до дати чергового Конгресу ФВУ.
Колективний член ФВУ надсилає рішення зборів (конференції)
підприємства, установи, організації про вихід з членів ФВУ у такий же термін
до місцевого осередку.
4.3.2. Через три місяці членом ФВУ, який бажає вийти, надсилається
повторний лист із підтвердженням попереднього звернення.
4.3.3. Місцевий осередок надсилає заяву про вихід із членів ФВУ
Виконкому ФВУ.
4.3.4. Рішення Виконкому ФВУ про припинення членства у ФВУ
набирає чинності після затвердження Конгресом ФВУ.
Член ФВУ, прохання якого про вихід з членів ФВУ задовольнили,
втрачає статус члена ФВУ.
4.4. Позбавлення членства у ФВУ
4.4.1. Член ФВУ може бути позбавлений членства у ФВУ у випадку:
- грубого порушення Статуту та інших регламентуючих документів ФВУ;
- за невиконання рішень керівних органів ФВУ;
- за вчинення дій, що дискредитують ФВУ,та прояв неповаги до ФВУ;
- за відсутність будь-якої роботи та зухвалу поведінку, протистояння
тощо;
- за несплату щорічних членських внесків.
4.4.2. Питання про позбавлення членства у ФВУ попередньо розглядає
Виконком ФВУ.
Клопотання про позбавлення членства у ФВУ, у разі наявності підстав,
може порушити перед Виконкомом ФВУ місцевий осередок.
Рішення про позбавлення членства у ФВУ набирає чинності після
затвердження Конгресом ФВУ.
Рішення про позбавлення членства у ФВУ вважається прийнятим, якщо
за нього проголосували більше половини зареєстрованих делегатів Конгресу
ФВУ.
4.5. Члени ФВУ не можуть бути одночасно членами інших
альтернативних організацій, діяльність яких протидіє завданням ФВУ.
V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФВУ
5.1. Члени ФВУ мають право:
- добровільно вступати до ФВУ та виходити з неї за письмовою заявою;
- обирати та бути обраними до керівних і контролюючих органів ФВУ;
- брати участь у змаганнях та всіх інших заходах, що організує ФВУ;
- брати участь у плануванні і обговоренні всіх питань діяльності ФВУ;
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- одержувати повну інформацію щодо діяльності ФВУ;
- вносити пропозиції щодо організації та поліпшення роботи ФВУ;
- відстоювати свої пропозиції аж до прийняття по них рішення;
- звертатись за допомогою до ФВУ для захисту своїх законних інтересів;
- користуватися майном та символікою ФВУ.
5.2. Члени ФВУ зобов'язані:
- дотримуватись положень Статуту, інших регламентуючих документів
ФВУ, норм моралі та професійної етики;
- брати участь у діяльності ФВУ через її органи;
- в обов'язковому порядку виконувати усі рішення ФВУ;
- захищати інтереси ФВУ;
- не допускати протидії щодо реалізації прийнятих постанов та рішень
ФВУ;
- вносити у встановлений термін вступні та щорічні членські, заявочні
внески.
VI. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСІ
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФВУ
6.1. Статутними органами ФВУ є:
- Конгрес ФВУ;
- Виконавчий комітет ФВУ (далі – Виконком ФВУ);
- Ревізійна комісія ФВУ.
6.2. Конгрес ФВУ
6.2.1. Конгрес є найвищим керівним органом ФВУ, проводиться щорічно
та скликається Виконкомом. Один раз на чотири роки Конгрес має статус
звітно-виборчого.
6.2.2. 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 часткової ротації членів Виконкому;
- 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 по забезпеченню виконання завдань і
функцій ФВУ;
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- прийняття рішення про припинення діяльності ФВУ, призначення
ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
6.2.3. Конгрес ФВУ може розглядати та вирішувати і інші питання, які
стосуються діяльності ФВУ.
6.2.4. Конгрес ФВУ є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3
обраних делегатів від місцевих осередків Автономної Республіки Крим,
областей, м.м. Києва та Севастополя.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини делегатів, присутніх на Конгресі, крім тих питань за які повинно
проголосувати не менше ніж ¾ присутніх делегатів. При голосуванні, за умови
рівності голосів делегатів Конгресу, голос Президента ФВУ є вирішальним.
6.2.5. Рішення чи інші постанови, прийняті на Конгресі ФВУ, набирають
чинності та є обов'язковими для членів ФВУ з моменту їх прийняття.
6.2.6. Позачерговий Конгрес ФВУ має бути скликаний Виконкомом ФВУ
з ініціативи Президента ФВУ, за письмовою вимогою керівних органів не
менше 2/3 місцевих осередків або за вимогою Ревізійної комісії ФВУ із
зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного. Термін, місце,
модус представництва. Порядок денний позачергового Конгресу ФВУ визначає
Виконком ФВУ. Питання, не внесені до порядку денного позачергового
Конгресу ФВУ у письмовій формі, не розглядаються.
6.3. Виконком ФВУ
6.3.1. 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.
6.3.2. Виконавчий комітет ФВУ складається з:
- Президента;
- віце-президентів;
- генерального секретаря;
- членів Виконкому.
6.3.3. Члени Виконкому ФВУ обираються Конгресом ФВУ терміном на 4
роки. Кількість членів Виконкому ФВУ визначається Конгресом.
6.3.4. 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 відкриття місцевих осередків ФВУ;
- забезпечення виконання бюджету ФВУ та статті витрат;
- 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;
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- визначення терміну, місця, модусу представництва та порядку денного
проведення засідань Конгресу;
- організація виконання перспективних та річних планів роботи ФВУ з
розвитку національного волейболу.
6.3.5. 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 не пізніше як за три місяці після припинення Президентом ФВУ
виконання своїх обов’язків.
6.3.6. Президент ФВУ зобов’язаний скликати позачергове засідання
Виконкому ФВУ на письмову вимогу не менше 1/3 його членів.
6.3.7. Виконком ФВУ проводить засідання не рідше одного разу у три
місяці.
6.3.8. Засідання Виконкому ФВУ правомочне за наявності 2/3 його
членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Виконкому
ФВУ. При голосуванні, у випадку рівності голосів членів Виконкому ФВУ,
голос Президента с вирішальним.
6.3.9. У разі смерті, виїзду за межі країни, обґрунтоване заперечення
місцевого осередку, небажання виконувати обов'язки члена Виконкому ФВУ
черговий Конгрес може провести їх часткову ротацію. Така заміна не повинна
перевищувати 20 відсотків від кількісного складу Виконкому ФВУ.
6.3.10. Порядок доведення інформації до членів ФВУ визначається
рішенням Виконкому ФВУ.Усі рішення Конгесу ФВУ та Виконкому ФВУ
розміщуються на офіційному сайті ФВУ не пізніше як за 5 діб після їх
прийняття.
6.4. Президент ФВУ
6.4.1. Президент є гарантом виконання Статуту ФВУ та має право
виконувати свої обов'язки як на громадських засадах, так і перебуваючи у штаті
ФВУ.
6.4.2. Президент ФВУ:
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів ФВУ;
- організує підготовку та виконання рішень Конгресу ФВУ та звітує про
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 угоди (контракти) 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
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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 та
віце-президентів;
- має право першого підпису фінансових документів;
- має право приймати рішення з усіх інших питань діяльності ФВУ, що
не відносяться до виключної компетенції Конгресу ФВУ;
- має право брати участь у будь – яких заходах, засіданнях місцевих
осередків з правом дорадчого голосу.
6.5. Віце-президенти
6.5.1. Віце-президенти обираються на звітно-виборчому Конгресі ФВУ
терміном на чотири роки.
6.5.2. Віце-президенти керують роботою ФВУ згідно з розподілом
обов’язків між ними, затвердженим Президентом ФВУ, та відповідно до його
доручень.
6.5.3. Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Президенту та
Конгресу ФВУ.
6.6. Генеральний секретар
6.6.1.
Генеральний секретар обирається на звітно-виборчому Конгресі
ФВУ терміном на чотири роки.
6.6.2. 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 та місцевими осередками, волейбольними клубами, членами
ФВУ, відповідними українськими та міжнародними організаціями. Виконує
інші функції відповідно до розподілу обов’язків між керівниками ФВУ.
6.7. Ревізійна комісія ФВУ
6.7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ФВУ
здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Конгресом ФВУ у складі 3-5
чоловік строком на 4 роки та підзвітна йому.
Члени Виконкому ФВУ не можуть бути членами Ревізійної комісії.
6.7.2. Положення про Ревізійну комісію затверджує Конгрес ФВУ.
6.7.3. Перевірка Ревізійною комісією діяльності ФВУ проводиться не
рідше 1 разу на рік.
6.7.4. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні
присутні всі її члени. Кожний член Ревізійної комісії при прийнятті рішення
має один голос.
6.7.5. Ревізійна комісія про наслідки проведених нею перевірок доповідає
на Конгресі ФВУ.
6.7.6. У разі, якщо виникла загроза важливим інтересам ФВУ або виявлені
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зловживання його посадовими особами, Ревізійна комісія може порушувати
перед Виконкомом ФВУ питання про скликання Конгресу ФВУ при підтримці
не менш ніж 2/3 членів ФВУ.
6.7.7. Звіти Ревізійної комісії подаються на розгляд Конгресу ФВУ та для
ознайомлення членів Виконкому ФВУ з метою усунення недоліків.
6.8. Місцеві осередки
6.8.1. Основою ФВУ є її місцеві осередки.
6.8.2. Місцеві осередки Автономної Республіки Крим, областей, м.м. Києва
та Севастополя у своїй діяльності керуються цим Статутом , своїми
Положеннями, які приймаються їхніми керівними органами , погоджуються
Виконкомом ФВУ і не суперечать цьому Статуту.
Для набуття статусу юридичної особи місцеві осередки повинні
зареєструватись в установленому чинним законодавством порядку.
6.8.3. Місцеві осередки у визначеному порядку розвивають, пропагують і
популяризують волейбол в регіоні, де вони створені та надають всіма
законними засобами всіляку підтримку ФВУ.
Місцеві осередки мають право:
- брати участь у розробці рекомендацій з питань розвитку волейболу як в
регіоні, так і в Україні;
- виступати з ініціативами і пропозиціями щодо підвищення якості роботи
Федерації волейболу України та її органів;
- вирішувати питання щодо прийому у члени, а також припинення або
позбавлення членства у ФВУ;
- розглядати інші питання, пов'язані з розвитком волейболу і діяльністю
Федерації волейболу України та не віднесені до виключної компетенції інших
статутних органів Федерації волейболу України;
- здійснювати свою діяльність згідно власного Положення, делегованих
ФВУ повноважень, Законів України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про
об’єднання громадян”, інших нормативно – правових актів України.
VII. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФВУ ТА ЇЇ КОШТИ
7.1. Діяльність ФВУ фінансується за рахунок власного бюджету
грошових надходжень та витрат, який щорічно затверджується Конгресом
ФВУ. Фінансовий рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня
7.2. Кошти ФВУ формуються за рахунок:
- вступних, щорічних членських та заявочних внесків членів ФВУ;
- грошових внесків колективних членів ФВУ, волейбольних клубів (
команд) та установ згідно з регламентами змагань , що проводяться під егідою
ФВУ;
- пасивних доходів;
- грошових надходжень, наданих спонсорами;
- коштів або майна , які надходять від проведення основної
діяльності;
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- коштів або майна , які надходять у вигляді безповоротної фінансової
допомоги, добровільних пожертвувань як від резидентів , так і від нерезидентів;
- грошових надходжень від ФІВБ та ЄКВ.
- інших джерел, що не суперечать цьому Статуту та чинному
законодавству України.
VIIІ. ОФІЦІЙНА МОВА ТА МОВА СПІЛКУВАННЯ
8.1. Офіційною мовою ФВУ є українська, на якій проводяться
засідання, ведуться протоколи, офіційна кореспонденція та спілкування.
Мовою спілкування визнається також російська.
8.2. Англійською мовою ведеться офіційна кореспонденція та
спілкування з ФІВБ, ЄКВ і з іншими національними федераціями.
ІX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конгресом ФВУ за
поданням Виконкому.
9.2.Зміни та доповнення, що сталися в статутних документах ФВУ
підлягають обов’язковій реєстрації.
X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФВУ
10.1. ФВУ припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або
ліквідації.
10.2. Рішення про припинення діяльності ФВУ може бути прийняте не
менш, ніж 3/4 делегатів Конгресу ФВУ.
10.3. Реорганізація ФВУ здійснюється за рішенням Конгресу ФВУ. При
цьому всі права та обов'язки ФВУ переходять до її правонаступника.
10.4. Ліквідація ФВУ здійснюється за рішенням Конгресу ФВУ або за
рішенням суду у випадках, що передбачені чинним законодавством.
10.5. Ліквідаційна комісія, що призначається органом, який прийняв
рішення про ліквідацію, оцінює наявне майно ФВУ та складає ліквідаційний
баланс. Ліквідаційний баланс подається на затвердження до органу, що прийняв
рішення про ліквідацію.
10.6. Кошти та інше майно ФВУ, після її ліквідації не можуть
перерозподілятись між її членами і передаються іншим неприбутковим
організаціям відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими
актами, за рішенням суду спрямовуються у доход держави.
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