І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правова форма, повноваження,
юридичний статус та місцезнаходження.
1.
Федерація академічного веслування України (далі - ФАВУ) є
всеукраїнською громадською фізкультурного-спортивного спрямування
організацією, створеною відповідно до чинного законодавства на засадах
індивідуального та колективного членства. ФАВУ, дотримується політичного
та релігійного нейтралітету.
2.
ФАВУ є неприбутковою громадською організацією.
3.
Для здійснення цілей та завдань, визначених чинним Статутом,
відповідно до свого правового статусу, ФАВУ користується усіма правами,
встановленими чинним законодавством, зокрема:
3.1 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати
майнових та немайнових прав;
3.2 представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси
своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях;
3.3 ідейно, організаційно та матеріально підтримувати членів ФАВУ;
3.4 створювати установи та організації;
3.5 ФАВУ має право на добровільних засадах засновувати або
вступати в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати угоди про
співробітництво і взаємодопомогу, створювати і легалізувати спілки
об'єднань громадян. Порядок їх діяльності та ліквідації здійснюється
відповідно Закону України "Про об'єднання громадян".
3.6 у встановленому порядку одержувати від органів державної
влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
3.7 вносити пропозиції до органів державної влади
стосовно
розвитку академічного веслування;
3.8 поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
3.9 засновувати засоби масової інформації, установи, підприємства,
необхідні для досягнення статутних цілей.
4.
Умови та порядок набуття ФАВУ статусу національної
спортивної федерації визначається Законом України "Про фізичну культуру і
спорт", іншими нормативно-правовими актами.
5.
Правовою основою діяльності ФАВУ є Конституція України та
чинне законодавство, чинний Статут, регламентні документи та рішення
загального характеру, що приймаються ФАВУ у межах її статутних
повноважень і є обов'язковими для всіх членів.
6.
ФАВУ є юридичною особою з моменту реєстрації в
установленому порядку, а згідно чинного законодавства може від свого імені
укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати
обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському,
адміністративному або третейському суді, мати майно на правах власності,
мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банків, мати
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печатку, бланки та штампи із своїм найменуванням та іншу символіку, зразки
яких затверджуються Радою Федерації. Символіка ФАВУ реєструється у
встановленому законодавством порядку.
7.
ФАВУ має виключне право на використання своєї назви.
Використання назви об'єднання громадян фізичними та юридичними
особами, які не є членами ФАВУ, для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього
об'єднання, забороняється.
8.
ФАВУ здійснює свою діяльність в тісному співробітництві з
міжнародними, державними, громадськими та іншими організаціями на
засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху.
9.
ФАВУ визнає цілі та завдання Міжнародної Федерації
веслування (далі – FISA), керується в межах в своєї діяльності, що не
суперечать чинному законодавству, документами зазначеної організацій та
приймає на себе зобов'язання дотримуватися обов'язків, передбачених
останньою для національних Федерацій - членів.
10. ФАВУ не відповідає по зобов'язаннях держави, АР Крим, органів
місцевого самоврядування. Держава, АР Крим, органи місцевого
самоврядування не відповідають по зобов'язаннях ФАВУ, якщо інше не буде
встановлено угодами між ними. Члени ФАВУ не відповідають за
зобов'язаннями ФАВУ, а ФАВУ не відповідає за зобов'язаннями членів, якщо
інше не передбачено угодами між ними.
11. Діяльність ФАВУ поширюється на територію всієї України.
12. Офіційною назвою ФАВУ є:
українською мовою - "Федерація академічного веслування України",
скорочена назва ”ФАВУ;”
англійською мовою – Rowing Federation of Ukraine, скорочена назва:
”UKR”.
13. Офіційною мовою ФАВУ є українська мова.
14. Офіційні документи ФАВУ друкуються українською і/або
англійською мовами. У разі розбіжностей український варіант має переважну
силу згідно зі статтею 34 чинного Статуту.
15. Місцезнаходженням ФАВУ є: Україна, 02070, м. Київ-70. За цією
адресою знаходяться керівні органи ФАВУ. Рада Федерації може змінювати і
визначати офіційну адресу ФАВУ з обов'язковим повідомленням про такі
зміни членів та реєструючи органи.
Стаття 2. Мета, завдання та основні форми діяльності.
1.
Основною метою ФАВУ є задоволення та захист законних
соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх
членів, сприяння розвитку в Україні академічного веслування та підвищенню
ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особистості,
зміцненню здоров'я громадян, формуванню здорового способу життя.
2.
Завданнями ФАВУ є:
2.1 сприяння вирішенню питань, що стосуються академічного
веслування в Україні, на засадах демократичного управління. Організація
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співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку
академічного веслування в Україні і світі у дусі миру, взаєморозуміння, без
дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання
та раси;
2.2 сприяння забезпеченню гідного представництва України у
міжнародному веслувальному русі та ведення справ у дусі європейської та
світової солідарності;
2.3 сприяння впровадженню (поширенню) єдиної політики розвитку
академічного веслування;
2.4 сприяння зростанню рівня масовості академічного веслування в
Україні;
2.5 надання правової і соціальної допомоги членам ФАВУ;
2.6 дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо
всіх членів ФАВУ;
2.7 боротьба проти будь-яких форм насильства та дискримінації в
спорті встановленому чинним законодавством порядку, діяння у дусі
взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;
2.8 участь у боротьбі проти використання у спорті заборонених
речовин і процедур з метою забезпечення виконання вимог ”Антидопінгового кодексу олімпійського руху”;
2.9 підтримання
контактів
та
співробітництво
з
FISA,
Конфедераціями та Федераціями-членами FISA ;
3.
Для здійснення своїх Статутних завдань ФАВУ у встановленому
законом порядку:
3.1 сприяє поширенню академічного веслування в Україні з
урахуванням його об'єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних
цінностей, зокрема через молодіжні, дитячо-юнацькі програми та програми
розвитку;
3.2 сприяє розробці та забезпеченню реалізації довгострокових
програм розвитку академічного веслування, у тому числі підготовці веслярів
міжнародного рівня, збірних команд України до участі в Олімпійських іграх,
інших міжнародних змаганнях різного рівня;
3.3 сприяє удосконаленню системи підготовки веслярів, принципів
та критеріїв формування збірних команд, забезпеченню динамічного зв'язку
клубних, регіональних і збірних команд України;
3.4 розробляє та затверджує правила змагань згідно з міжнародними
положеннями про змагання з академічного веслування для членів ФАВУ,
сприяє тому, щоб всеукраїнські змагання проводились відповідно до Правил,
адаптованих до розвитку веслувального спорту;
3.5 розробляє та затверджує календарний план спортивних змагань
членів ФАВУ, бере участь у їх підготовці та проведенні;
3.6 бере участь в організації національних чемпіонатів;
3.7 сприяє створенню в установленому чинним законодавством
порядку сучасної навчально-тренувальної та медико-реабілітаційної бази для
підготовки веслярів;
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3.8 сприяє налагодженню і розвитку співробітництва, плідної
взаємодії та взаєморозуміння між членами ФАВУ, їх ефективній діяльності з
виконання статутних завдань;
3.9 підтримує зв'язок і співпрацю з FISA, забезпечує дотримання її
Статуту та інших регламентних документів всіма членами ФАВУ на
міжнародних змаганнях різного рівня;
3.10 контролює та забезпечує дотримання всіма членами ФАВУ
установчих та регламентних документів ФАВУ, Правил змагань (а у
випадках, коли підлягають застосуванню документи FISA - документів цієї
організації) при проведенні регат (інших заходів) з академічного веслування;
3.11 запобігає діям, що можуть поставити під загрозу чесне
проведення змагань або спричинити зловживання в академічному веслуванні;
3.12 захищає інтереси членів ФАВУ у відносинах з органами
державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма
третіми особами;
3.13 надає правову і соціальну допомогу членам ФАВУ: спортсменам,
тренерам та іншим фахівцям з веслування, виявляє турботу про ветеранів
веслування;
3.14 отримує відповідні повноваження щодо організації міжнародних
веслувальних регат на території України; надає заявки до FISA щодо участі в
міжнародних змаганнях (інших заходах) клубних команд, які представляють
колективних членів ФАВУ;
3.15 сприяє поширенню інформації про академічне веслування в
Україні (у т.ч. про діяльність ФАВУ) та обміну, досвідом у цій сфері,
зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження
серед членів ФАВУ, засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо,
організації неприбуткових конференцій, курсів для тренерів, суддів,
делегатів, інших фахівців з академічного веслування;
3.16 представляє спортсменів, тренерів та інших фахівців веслування
до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань ФАВУ та сприяє в
представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань;
3.17 виготовляє в установленому чинним законодавством порядку
офіційну нагородну, пам’ятну атрибутику та сувенірну продукцію ФАВУ;
3.18 самостійно розв’язує всі питання, що стосуються її діяльності з
будь-якими
державними
органами,
установами,
підприємствами,
організаціями і громадянами;
3.19 звертається до державних органів з пропозиціями та отримує в
установленому порядку від них, інших установ, підприємств, організацій
інформацію, документи і матеріали, консультації необхідні для виконання
покладених на ФАВУ завдань;
3.20 одержує з державного бюджету, в установленому законодавством
порядку, фінансування, субсидії та інші види допомоги для проведення
заходів та організації виконання програм ФАВУ;
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3.21 створює місцеві осередки ФАВУ. Рішення про створення осередку
та про затвердження положення осередку приймається на конференції
осередку;
3.22 створює спілки об'єднань громадян, укладє відповідні угоди,
організовує та бере участь у міських, республіканських та міжнародних
заходах;
3.23 засновує підприємства, необхідні для виконання статутних цілей
ФАВУ;
3.24 отримує кошти передані їй засновниками, членами ФАВУ,
благодійну допомогу від громадян, підприємств, установ та організацій для
реалізації своїх статутних завдань;
3.25 сприяє координації діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розвитку
академічного веслування;
3.26 бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів щодо
регулювання спортивної сфери в частині академічного веслування;
3.27 сприяє вдосконаленню системи соціального захисту спортсменів,
тренерів, ветеранів;
3.28 бере участь у розробці галузевих стандартів, спортивної
класифікації у сфері академічного веслування;
3.29 виступає учасником цивільно-правових і господарських відносин,
набувати майнові та немайнові права;
3.30 розповсюджує інформацію, пропагує свої ідеї та цілі;
3.31 набуває та реалізовує будь-які права, що не суперечать чинному
законодавству.
Стаття 3. Засади діяльності ФАВУ.
1.
ФАВУ створюється і діє на основі добровільності, рівноправності
її членів, самоврядування, законності та гласності. ФАВУ вільна у виборі
напрямків своєї діяльності. Обмеження діяльності ФАВУ може
встановлюватись тільки Конституцією та законами України.
2.
У своїй діяльності ФАВУ керується принципами гуманізму,
верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, прав і
свобод людини і громадянина.
3.
Всі основні питання діяльності ФАВУ вирішуються на Конгресі
ФАВУ усіма членами або представниками членів ФАВУ.
4.
ФАВУ у відповідності до чинного законодавства, регулярно
обнародує всі основні документи, склад керівництва, дані про джерела
фінансування та витрати.
5.
На працівників апарату ФАВУ поширюється законодавство
України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
Стаття 4. Відносини з FISA та іншими організаціями.
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1.
ФАВУ здійснює офіційне членство у FISA, будує свої відносини
з нею на підставах взаємної поваги, повного визнання їх компетенції та
юрисдикції.
2.
ФАВУ прагне до активної участі в міжнародних організаціях та
інших об'єднаннях, головною метою яких є всебічний розвиток та підтримка
академічного веслування як виду спорту.
3.
За необхідності, ФАВУ визначає свої відносини з FISA та іншими
організаціями шляхом укладання відповідних договорів.
ІІ. ЧЛЕНСТВО В ФАВУ.
Стаття 5. Членство.
Членство в ФАВУ відкрите для індивідуальних та колективних

1.
членів.
1.2 Індивідуальним членом можуть бути особи, які досягли 14 років
що визнають Статут ФАВУ і сплачують у встановленому порядку вступні та
членські внески;
1.3 Колективним членом можуть бути колективи об`єднань
громадян, зареєстровані (легалізовані) відповідно до Закону України ”Про
об`єднання громадян”, колективи підприємств, установ, організацій,
господарських товариств та підрозділів зазначених структур, тощо, які
визнають Статут ФАВУ, сплачують в установленому порядку вступні та
членські внески.
1.4 Почесними членами ФАВУ можуть бути особи, які зробили
значний внесок у розвиток академічного веслування в Україні або у
діяльність ФАВУ. Почесні члени мають право консультативного голосу на
Конгресах ФАВУ.
2.
Прийом в члени ФАВУ здійснюється Конгресом, Радою, а в
період між Конгресами та засіданнями Ради – Виконкомом ФАВУ згідно з
поданою заявою.
2.1 Для колективних членів заява повинна містити офіційне рішення
колективу про вступ, юридичну адресу, визначення юридичного статусу,
форму участі у спортивній діяльності. Відомості про осіб (органи),
уповноважених діяти від імені колективного члена без доручення. Про склад
і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших
спортивних об’єднаннях, посилання на згоду дотримуватись Статуту і
регламентнтуючих документів ФАВУ, сприяти її діяльності, а також
обов’язок сплачувати щорічні членські внески і заявочні внески на участь у
всеукраїнських змаганнях з академічного веслування.
2.2 Для індивідуальних членів (фізичної особи) – заява про вступ
повинна містити прізвише, ім’я, по-батькові, адресу, місце роботи
(навчання), форму участі у спортивній діяльності, посилання на згоду
дотримуватись Статуту і регламентуючих документів ФАВУ, а також
вносити щорічні членські внески.
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2.3 Члени ФАВУ забов’язані сплатити встановлені вступні та
членські річні внески за весь поточний рік прийняття до ФАВУ у розмірі, що
встановлений Радою ФАВУ.
2.4 З моменту прийняття колективного члена в ФАВУ йому
дозволяється приймати участь у будь-яких змаганнях, що організуються під
егідою ФАВУ, за умови виконання регламентів цих змагань.
3.
Члени ФАВУ мають право:
3.1 брати участь в управлінні ФАВУ через обрані за їх участю
(участю їх представників, делегатів) органи ФАВУ;
3.2 приймати участь через своїх представників) в обранні керівних
органів, висувати кандидатури, бути обраними ( в особі своїх представників)
до складу органів ФАВУ;
3.3 отримувати повну інформацію щодо діяльності ФАВУ, вносити
пропозиції щодо поліпшення її діяльності та діяльності її органів;
3.4 брати участь у змаганнях, семінарах, курсах, навчальних,
методичних заходах та спортивних святах;
3.5 користуватись соціальним захистом своїх прав і законних
інтересів з боку ФАВУ;
3.6 використовувати майно та інвентар ФАВУ для участі у змаганнях
і підвищенню кваліфікації фахівців (методична література, відеозаписи,
спортивна форма та інше).
4.
Члени ФАВУ забов’язані:
4.1 Активно сприяти розвитку академічного веслування в Україні,
реалізації політики ФАВУ у сфері академічного веслування, налагодженню
дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють у
зазначеній сфері;
4.2 виконувати вимоги Статуту та регламентуючих документів
ФАВУ, Правил змагань;
4.3 виконувати рішення, прийняті керівними органами ФАВУ в
межах їх компетенції;
4.4 співпрацювати з ФАВУ з усіх питань, які стосуються організації
змагань з академічного веслування;
4.5 своєчасно сплачувати річні членські та колективні внески;
4.6 дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення
суперечливих питань, передбачених регламентними документами ФАВУ;
5.
Колективні члени ФАВУ забов’язані:
5.1 дотримуватись Статуту, регламентуючих документів ФАВУ
всіма особами, що є їх членами (спортсменами, тренерами, спортивними
суддями, іншими фахівцями у сфері академічного веслування, тощо);
5.2 підтримувати авторитет ФАВУ, не вчиняти дій, які б суперечили
статутним цілям ФАВУ чи підривали їх престиж.
6.
Членство в ФАВУ може бути припинено внаслідок:
6.1 добровільного виходу з ФАВУ;
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6.2 виключення з членів ФАВУ за рішенням Конгресу, Ради,
Виконкому, прийнятим у порядку і на підставах передбачених цим Статутом
та дисциплінарними регламентуючими актами ФАВУ;
6.3 ліквідації організації – колективного члена ФАВУ, або
підприємства, установи, організації, товариства, колективу, спортивного
товариства, клубу, тощо, які мають статус колективного члена;
6.4 порушення Статуту і інших регламентуючих документів ФАВУ;
6.5 за будь-який прояв неповаги до ФАВУ або до одного з членів
ФАВУ (представників членів).
7.
Рішення про позбавлення членства в ФАВУ приймає Конгрес,
Рада або Виконком більшістю голосів присутніх членів.
Стаття 6. Осередки.
1.
Осередок у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці створюється рішенням установчих зборів, в яких беруть
участь не менш ніж три члени ФАВУ, що проживають або працюють
на території цієї адміністративно-територіальній одиниці.
2.
Осередки згідно з покладеними на них завданнями реалізовують
на місцях представництво ФАВУ через функції, а саме:
здійснюють на місцях пропагандиську роботу з метою підвищення
іміджу ФАВУ як уповноваженого представника управлінь з питань фізичної
культури і спорту АР Крим, обласних, міста Києва державних адміністрацій з
академічного веслування серед населення місцевості, інтереси якої
представлені даним осередком;
налагоджують співробітництво з державними установами та
організаціями з метою реалізації поставлених перед ними завдань з розвитку
академічного веслування у даній місцевості;
сприяють організації та проведенні змагань, навчально-тренувальних
зборів та інших заходів на місцевому рівні;
надають практичну, організаційну і методичну допомогу своїм членам
при вирішенні питань, пов’язаних із здійсненням ними їх статутної
діяльності;
сприяють організації та проведенню спільно із зацікавленими
організаціями та установами заходів для підготовки та підвищення
кваліфікації своїх членів, тренерів, суддів та інших фахівців, що входять до
складу Федерації;
беруть участь у розробці та реалізації місцевих, регіональних програм
розвитку академічного веслування, перспективних планів підготовки команд
області до республіканських змагань та у їх формуванні.
3.
Осередки ФАВУ можуть бути зареєстровані як юридичні особи
згідно з чинного законодавства України, а також можуть здійснювати свою
діяльність без утворення юридичної особи.
4.
Осередки що зареєстровані як юридичні особи стають такими з
моменту їх державної реєстрації і від власного імені набувають майнові та
особисті немайнові права.
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5.
Діяльність осередків регулюється Положенням про осередки
ФАВУ, яке приймається їх вищестоячими осередками та затверджується
Виконкомом ФАВУ.
6.
Вищим керівним органом осередку є збори осередку. Збори
осередку є правомочними за присутності на них більш ніж половини членів
осередку.
7.
Збори осередку:
7.1 організовують виконання статутних завдань та поточну
діяльність ФАВУ на місцях;
7.2 виконують рішення та доручення статутних органів ФАВУ;
7.3 обирають делегатів, що беруть участь у Конгресі ФАВУ;
7.4 здійснюють інші повноваження, визначені Конгресом, Радою,
Виконкомом та Положенням про осередки.
8.
Рішення зборів осередку приймаються простою більшістю
голосів, від числа присутніх членів, прямим голосуванням.

1.

ІІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФАВУ.
Стаття 7. Органи управління ФАВУ.
ФАВУ здійснює управління веслуванням через такі органи:
- Конгрес;
- Рада Федерації;
- Виконком.

Стаття 8.Конгрес. Організаційний статус, повноваження
щодо прийняття рішень.
1.
Вищим органом управління ФАВУ є Конгрес.
2.
Конгрес скликає Рада ФАВУ не менш, ніж один раз в чотири
роки та визначає норму (квоту) представництва. Організація проведення
Конгресу покладається Радою на Виконком.
3.
Повноваження щодо прийняття рішень має Конгрес, скликаний
відповідно до вимог Статуту. Конгрес вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення, прийняті
Конгресом з порушенням вимог Статуту є недійсними.
4.
Порядок ведення Конгресу та інших зборів/засідань ФАВУ
визначаються відповідним регламентом (положенням), який затверджується
Радою ФАВУ.

1.
2.
2.1
2.2
комісія);
2.3

Стаття 9. Черговий Конгрес.
Повноваження, повідомлення, порядок денний.
Черговий Конгрес проводиться один раз на чотири роки.
Повноваженнями, що належать до компетенції Конгресу, є:
визначення основних напрямків діяльності ФАВУ;
обрання осіб для перевірки повноважень делегатів (Мандатна
обрання осіб, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);
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2.4 прийняття та розгляд звіту Президента ФАВУ;
2.5 прийняття та розгляд звіту Ревізійної (аудиторської) комісії;
2.6 обрання Президента ФАВУ терміном на чотири роки, прийняття
рішень про застосування до Президента ФАВУ дисциплінарних стягнень;
2.7 обрання першого віце-президента та віце-президентів,
виконавчого директора, членів Ради ФАВУ терміном на чотири роки та
прийняття рішень про застосування до них дисциплінарних стягнень;
2.8 обрання голів та членів комісій терміном на чотири роки;
2.9 розгляд апеляцій від членів ФАВУ з приводу порушення їх прав,
застосування дисциплінарних стягнень до членів ФАВУ, відміна та зміна
таких рішень;
2.10 прийняття Статуту ФАВУ, внесення змін і доповнень до Статуту
ФАВУ, про що повідомляється орган, який реєструє такі зміни і доповнення;
2.11 реалізація права власності ФАВУ на майно шляхом надання
загального доручення Президенту на здійснення розпорядження майном.
Якщо інше не вирішено Конгресом, вважається, що Президент ФАВУ має
право розпоряджатися майном ФАВУ;
2.12 затвердження порядку денного проведення Конгресу;
2.13 розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них;
2.14 розгляд заяв та прийняття рішень про прийом і виключення
колективного члена ФАВУ;
2.15 обрання, за поданням Ради ФАВУ, делегатів для участі в
управлінні іншими організаціями, членом яких є ФАВУ;
2.16 прийняття рішення про припинення діяльності (реорганізація,
ліквідація) ФАВУ;
2.17 розгляд пропозицій щодо звільнення членів Ради Федерації;
2.18 надання почесного членства;
2.19 виключення осіб зі складу членів ФАВУ;
2.20 обрання комісій та затвердження Положення про них;
2.21 інші питання, включені до порядку денного.
3.
Рішення Конгресу про реорганізацію чи ліквідацію Федерації,
про внесення змін до статуту Федерації, відчуження майна Федерації на
суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації
приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів обраних делегатів,
рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх
делегатів.
4.
Повідомлення індивідуальним та колективним членам, осередкам
ФАВУ про Черговий Конгрес надсилається у письмовій формі щонайменше
за три тижні до дати його скликання.
5.
Не пізніше ніж за тиждень до дати проведення Чергового
Конгресу колективні члени, осередки ФАВУ направляють Виконкому ФАВУ
витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів
згідно з нормами представництва у Конгресі та висунуті кандидатури на
обрання Президента ФАВУ, інші виборні посади до керівних органів ФАВУ,
якщо такі висуваються.
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6.
Колективний член, осередок ФАВУ, який бажає включити
питання до порядку денного Чергового Конгресу, повинен подати його у
письмовій формі до Виконкому щонайменше за тиждень до дати скликання
Конгресу. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини
її подання.
Ведення протоколу Конгресу організовує Голова Конгресу. Голова Конгресу
підписує протокол.

Стаття 10. Позачерговий Конгрес.
Повноваження, повідомлення, порядок денний.
1.
Позачерговий Конгрес скликається у будь-якому з наступних
випадків: або на вимогу Президента ФАВУ, або на підставі рішення Ради за
умови згоди 2/3 її членів або за ініціативою не менш як 1/3 членів.
2.
У разі скликання Позачергового Конгресу, засідання повинно
відбутися не пізніше ніж протягом місяця з дати письмової вимоги членів
або рішення Ради ФАВУ. Повідомлення про Позачерговий Конгрес
розсилається щонайменше за два тижні до дати його скликання.
3.
Підготовлений Радою ФАВУ порядок денний направляється
разом з повідомленням про скликання Позачергового Конгресу. Рада ФАВУ
може включати до порядку денного також інші питання, що належать до
компетенції Чергового Конгресу.
4.
Не пізніше ніж за три дні до дати проведення Позачергового
Конгресу колективні члени, осередки ФАВУ направляють Виконкому ФАВУ
витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів
згідно з нормами представництва в Конгресі.
Стаття 11. Голова Конгресу, виконуючий обов'язки Голови,
вирішальний голос.
1.
Головою Конгресу є Президент або, за його відсутності, перший
віце-президент. Якщо перший віце-президент також відсутній, на Конгресі
головуватиме віце - президент, який найдовше обіймає цю посаду. Якщо
жоден з віце-президентів не присутній, головує на Конгресі найстарший за
віком член Ради ФАВУ.
2.
За рівного розподілу голосів Голова Конгресу має вирішальний
голос. До виборів застосовуються положення Статті 13.
Стаття 12. Право голосу.
1.
Колективні члени, осередки ФАВУ мають на Конгресі кількість
голосів відповідно до встановленої Радою ФАВУ норми (квоти)
представництва.
2.
Голосування за дорученням не дозволяється.
3.
Голосування має бути відкритим за умови, якщо делегати
Конгресу не приймуть іншого рішення.
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4.
Пропозиції колективних членів, осередків ФАВУ приймаються
простою більшістю чинних голосів. Утримання від голосування не
враховуються. За рівного розподілу голосів головуючий Конгресом має
вирішальний голос. Пропозиція про ліквідацію та внесення змін до Статуту
ФАВУ приймається 3/4 голосів усіх делегатів.
Стаття 13. Вибори.
1.
При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у
першому турі голосування, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна
більшість чинних голосів (половина голосів плюс один). Якщо обрання у
першому турі не відбулося, проводиться другий тур, за результатами якого
обирається особа, кандидатура якої підтримана простою більшістю голосів
(найбільшою кількістю голосів). За рівного розподілу голосів у другому турі
проводиться третій тур, в якому обирається особа, яка набрала просту
більшість голосів. За умови рівного розподілу голосів у третьому турі вибір
здійснюють шляхом жеребкування.
2.
Голосування при обранні може бути відкритим або таємним,
згідно рішення прийнятого делегатами Конгресу.
3.
У всіх інших виборах застосовуються відповідне положення
(регламент), який затверджується Радою ФАВУ.
Стаття 14. Набуття рішеннями чинності.
1.
Рішення Конгресу набувають чинності з моменту їх прийняття,
якщо законом або відповідним рішенням Конгресу не передбачено іншого.
2.
Рішення Конгресу є обов'язковими для всіх членів ФАВУ.
Стаття 15. Рада Федерації.
1.
Рада Федерації є керівним органом ФАВУ в період між
Конгресами. Рада обирається Конгресом строком на 4 роки.
2.
Рада ФАВУ складається з Президента ФАВУ, першого віцепрезидента, віце-президентів, виконавчого директора та керівників (голів,
президентів тощо) колективних членів, осередків ФАВУ та голів трьох
комісій, обраних Конгресом.
3.
До Ради ФАВУ не може входити більше одного представника від
колективного члена та осередка ФАВУ.
4.
Кожен член Ради ФАВУ повинен обіймати керівну посаду в
структурі колективного члена, осередка або ФАВУ. Якщо зазначена умова
припиняє дію протягом терміну повноважень особи, вона втрачає членство.
Стаття 16. Повноваження Ради ФАВУ.
1.
Рада ФАВУ має повноваження із прийняття рішень з усіх питань,
які не належать до правової або статутної юрисдикції Конгресу та
розв’язання першочергових, надзвичайних питань, що виникли в діяльності
ФАВУ і потребують негайного або оперативного вирішення в період між
Конгресами.
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2.
Рада ФАВУ має такі повноваження:
2.1 загальне управління ФАВУ та здійснення контролю за її
діяльністю;
2.2 визначення організаційної структури;
2.3 скликання чергового або позачергового Конгресу ФАВУ,
визначення дати, місця його проведення, порядку денного та норми (квоти)
представництва;
2.4 розгляд заяв та прийняття рішень про прийом і виключення
колективного члена ФАВУ;
2.5 нагляд за бухгалтерським обліком;
2.6 затвердження річного фінансового плану ФАВУ, наданого
Президентом;
2.7 контроль за діяльністю Виконкому, включаючи Виконавчого
директора, особливо щодо виконання вимог Статуту, регламентів, положень,
директив, рішень та наказів;
2.8 складання письмового звіту для подання Черговому Конгресу та
прийняття звіту Президента перед Черговим Конгресом.
2.9 затвердження інших планів, рішень та положень;
2.10 затвердження розмірів вступних, річних, та інших обов’язкових
внесків колективних членів ФАВУ і вирішення всіх інших фінансових
питань;
2.11 здійснення господарського управління коштами і майном ФАВУ;
3.
Рада ФАВУ може доручати підготовку та впровадження її рішень
або контроль за справами Виконкому, групам або окремим своїм членам. Про
виконання цих дій членами Ради ФАВУ надається відповідний звіт.
4.
Порядок роботи Ради ФАВУ визначається положенням цього
Статуту.
5.
Головує на засіданнях Ради Президент ФАВУ, за його відсутності
перший віце-президент або визначений Президентом віце-президент ФАВУ.
6.
Порядок денний, час та місце засідання Ради ФАВУ визначається
Президентом ФАВУ. Кожний член Ради має право внести на її розгляд
питання, що потребує оперативного вирішення.
7.
Рада може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та
інші групи фахівців, відряджати їх для виконання завдань в райони, міста,
області України або за кордон.
8.
Рішення Ради, є обов'язковим для всіх членів ФАВУ і набуває
чинності з моменту його прийняття, якщо в ньому не передбачене інше.
9.
Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів,
присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів у ході голосування
вирішальний голос має Президент. У випадку неможливості скликання у
встановлений термін, рішення можуть прийматися із застосуванням сучасних
засобів зв’язку.
10. Засідання Ради має кворум та вважається повноважним у разі
присутності на ньому не менше 2/3 членів Ради. Засідання Ради проводиться
в міру необхідності, але не рідше трьох разів на рік.
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Стаття 17. Строк повноважень Ради ФАВУ.
1.
Строк повноважень членів Ради ФАВУ, обраних Конгресом,
становить чотири роки. Усі члени Ради ФАВУ можуть бути переобраними.
2.
Не може бути обраною або переобраною до Ради ФАВУ особа
віком 70 і більше років.
Стаття 18. Частота проведення засідань, кворум.
1.
Рада ФАВУ збирається не менше одного разу на рік. Засідання
скликаються Президентом. На вимогу 1/3 членів Ради ФАВУ Президент
повинен скликати засідання Ради ФАВУ протягом двох тижнів з дати
одержання цієї вимоги.
2.
Засідання Ради ФАВУ вважаються повноважним, якщо на них
присутні 2/3 від загальної кількості членів, включаючи Президента.
Стаття 19. Делегування управління.
1.
Згідно із сукупністю своїх повноважень Рада ФАВУ може
повністю або частково делегувати управління певними питаннями групам,
що складаються виключно з його членів, а також окремим членам Ради
ФАВУ.
Стаття 20. Прийняття рішень, голосування, протокол.
1.
Рішення на засіданнях Ради ФАВУ приймаються простою
більшістю голосів членів Ради, обраних Конгресом. За рівної кількості
голосів під час голосування вирішальний голос має Головуючий. За рівного
розподілу голосів Головуючий має вирішальний голос.
2.
Рішення Ради ФАВУ набувають чинності відразу після
прийняття, якщо Рада ФАВУ не прийме іншого рішення.
З.
На засіданні Ради ФАВУ ведеться офіційний протокол. Ведення
протоколу організовує Президент ФАВУ. Протокол надається всім членам
Ради ФАВУ перед наступним засіданням, а прийняте рішення в 10-денний
термін надсилається колективним членам ФАВУ.

Стаття 21. Виконавчий комітет.
1.
Виконавчий комітет є керівним органом ФАВУ що діє між
засіданнями Ради, який складається з Президента, першого віце-президента,
віце-президентів, Виконавчого директора. Виконком обирається Конгресом
строком на 4 роки.
2.
Виконком ФАВУ веде справи під керівництвом Виконавчого
директора, а саме:
2.1 виконує рішення Конгресу ФАВУ, Ради ФАВУ, Президента
ФАВУ;
2.2 бере участь в організації змагань;
2.3 веде зносини з міжнародними спортивними організаціями;
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2.4 призначає делегатів від ФАВУ для участі в Конгресах FISA;
2.5 веде діловодство;
2.6 здійснює зв'язок із громадськістю та засобами масової
інформації;
2.7 розглядає заяви та приймає рішення про прийом і виключення
колективного члена ФАВУ. За прийом або виключення має проголосувати
щонайменше 3/4 складу Виконкому;
2.8 виконує доручення Президента та виконавчого директора ФАВУ.
3.
Виконком проводить засідання по мірі необхідності, але не менш,
як 3 рази на рік.
4.
Засідання Виконкому вважаються правомочними, якщо в них
приймали участь не менш, ніж половина його членів.
5.
Рішення на засіданні Виконкому приймаються простою
більшістю голосів із числа присутніх членів Виконкому.
6.
Рішення прийняті Виконкомом в межах його компетенції,
набирають чинності і стають обов’язковими для ФАВУ, її структурних
підрозділів, будь-яких членів в строки, що встановлені Виконкомом.
Стаття 22. Президент ФАВУ. Права та обов'язки.
1.
Президентом ФАВУ може бути обрана будь-яка особа з повною
дієздатністю, яка є громадянином України, членом ФАВУ або представником
колективного члена ФАВУ.
2.
Кандидатура на обрання Президентом ФАВУ пропонується будьяким членом ФАВУ і надсилається до Виконкому ФАВУ за 7 днів до дати
відкриття Конгресу. Президент, якого переобирають, має право бути
повторно висунутим на цю посаду.
3.
Кандидат на обрання Президентом ФАВУ надає до Ради ФАВУ
письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах
Президента ФАВУ.
4.
В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на
посаду Президента ФАВУ особисто знімають свої кандидатури на обрання і
більше не залишається кандидатів, делегати Конгресу можуть прийняти
рішення продовжити повноваження керівних органів ФАВУ на обумовлений
термін для обговорення і висунення нових кандидатур або висунути нові
кандидатури на цьому ж засіданні Конгресу і обрати Президента ФАВУ.
5.
Президент обирається Конгресом ФАВУ строком на чотири роки.
Він є вищою офіційною особою, яка очолює ФАВУ. Президент підзвітний
тільки Конгресу ФАВУ.
6.
Президент ФАВУ має сукупність невід'ємних прав та обов'язків,
а саме:
6.1 особисто керує діяльністю ФАВУ, забезпечує незалежність
ФАВУ, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту ФАВУ і
чинного законодавства;
6.2 без доручення представляє ФАВУ в FISA, вищих державних
органах України та інших країн, судах всіх рівнів та спеціалізацій, державних
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та недержавних установах, громадських організаціях, перед всіма третіми
особами, подає необхідні заяви, скарги, клопотання тощо.
6.3 має право підпису фінансових та інших документів ФАВУ,
укладає від імені ФАВУ угоди, контракти, видає доручення, відкриває
рахунки у кредитних установах, видає у межах своєї компетенції накази,
розпорядження, інструкції та інші обов’язкові для підпорядкованих йому
органів ФАВУ документи;
6.4 керує роботою та головує на засіданнях Ради Федерації, визначає
періодичність їх скликання;
6.5 надає обов'язкові для виконання розпорядження будь-якій
посадовій особі, органу та працівнику ФАВУ та контролює їх виконання;
6.6 затверджує штатний розклад та чисельність штатного апарату,
встановлює розмір посадових окладів, приймає на роботу та звільняє з
роботи всіх штатних працівників ФАВУ;
6.7 розглядає скарги фізичних та юридичних осіб на дії посадових
осіб ФАВУ та приймає за ними рішення;
6.8 є розпорядником коштів та майна, що належить ФАВУ на праві
власності, іншому речовому праві, якщо інше не передбачено рішенням
Конгресу ФАВУ;
6.9 розподіляє обов'язки між віце-президентами та іншими
співробітниками ФАВУ;
6.10 нагороджує від імені ФАВУ осіб за видатні заслуги перед
вітчизняним веслуванням;
6.11 представляє за згодою Ради Федерації видатних веслярів і
тренерів та інших фахівців з веслування, колективних членів ФАВУ до
державних або відомчих нагород та почесних звань;
6.12 за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має
вирішальний голос.
7.
За відсутності Президента його повноваження і обов'язки
покладаються на першого віце-президента;
8.
Якщо Президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має
змоги їх виконувати, його функції виконує перший віце-президент, протягом
відповідного терміну, але не довше, ніж до наступного Конгресу.
Стаття 23. Віце-президенти. Повноваження та обов'язки.
1.
Перший віце-президент та віце-президенти обираються
Конгресом. Термін повноважень першого віце-президента і віце-президентів
складає чотири роки.
2.
Перший віце-президент:
- має право першого підпису фінансових та інших документів ФАВУ;
- укладає від імені ФАВУ угоди, контракти, видає довіреності,
відкриває за потребою рахунки в банківських установах;
3.
Віце-президенти керують роботою ФАВУ згідно з розподілом
обов'язків між ними, затвердженими Президентом ФАВУ, та відповідно до
його доручень. За відсутності Президента ФАВУ його права і обов'язки
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реалізує перший віце-президент, який має право підпису офіційних
документів.
4.
Перший віце-президент та віце-президенти підпорядковуються і
підзвітні Президенту та Конгресу.
Стаття 24. Виконавчий директор. Повноваження та
обов'язки.
1.
Виконавчий директор є вищою посадовою особою оперативного
управління що здійснює керівництво Виконкомом ФАВУ. Виконавчий
директор призначається Конгресом на чотири роки та діє на підставі
положення про виконавчого директора, яке затверджується Радою. В своїй
діяльності виконавчий директор підзвітний та підконтрольний Конгресу та
Президенту ФАВУ.
2.
Виконавчому директору делегуються такі повноваження:
2.1 представництво ФАВУ в частині делегованій Президентом
ФАВУ за дорученням;
2.2 внесення на затвердження Президенту ФАВУ штатних
працівників апарату;
2.3 складання та подання для затвердження Радою ФАВУ
погодженого з Президентом ФАВУ річного кошторису доходів та видатків;
2.4 складання письмового звіту з діяльності для подання Президенту
та Черговому Конгресу;
2.5 ініціювання витрат у рамках бюджету ФАВУ;
2.6 організація заходів з підготовки засідань керівних органів ФАВУ;
2.7 контроль за виконанням рішень керівних органів ФАВУ;
2.8 визначення складу та меж компетенції у роботі кожної групи
фахівців та робочих груп.
3.
Виконавчий директор бере участь у Конгресі, засіданні Ради
ФАВУ та його робочих груп, Комісій, виконуючи в обговореннях дорадчі
функції. Виконавчий директор може направити на такі засідання замість себе
свого представника.
4.
Радою Федерації можуть визначатися додаткові права та
обов'язки Виконавчого директора. Виконавчий директор може делегувати
частину своїх обов'язків призначеним заступникам.
Стаття 25. Комісії. Обрання. Групи фахівців, робочі групи.
1.
Комісії ФАВУ є робочими органами з основних напрямів
організації і розвитку академічного веслування. Комісії створюються і діють
у відповідності до Статуту ФАВУ, а також Положень, затверджених Радою
Федерації.
2.
Комісія ФАВУ обирається Конгресом та складається з голови та
членів комісії.
3.
Голова Комісії обирається Конгресом.
4.
До повноважень Комісії ФАВУ належить:
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4.1 вивчення стану розвитку академічного веслування як виду спорту
в Україні і світі та надання пропозицій керівним органам ФАВУ щодо
реалізації відповідних матеріальних і нематеріальних заходів направлених на
його популяризацію;
4.2 здійснення пошуку спонсорської підтримки для впровадження
програм розвитку академічного веслування;
4.3 розробка проектів програм розвитку академічного веслування в
Україні та подання їх на розгляд Конгресу, Ради ФАВУ, інших керівних
органів ФАВУ, структурних підрозділів Міністерства України у справах
сім’ї, молоді і спорту;
4.4 внесення пропозицій до керівних органів ФАВУ щодо всебічної
підтримки осіб та колективів, які активно сприяють розвитку та
популяризації академічного веслування;
4.5 інші повноваження, делеговані Конгресом та іншими керівними
органами ФАВУ.
5.
Чергові засідання Комісій проводяться не рідше одного разу на
три місяці. Рішення, прийняті Комісією, приймаються простою більшістю.
6.
Голови Комісій консультують Виконавчого директора, який
може делегувати деякі свої функції тій або іншій Комісії.
7.
Голова представляє свою Комісію. На підставі консультацій з
Виконавчим директором голова Комісії визначає дати засідань, відповідає за
належне ведення діловодства, звітує Раді ФАВУ та інформує виконавчого
директора та Президента ФАВУ про стан справ.
8.
На посаду голови Комісії не може бути обрана або переобрана
особа віком 65 і більше років.
9.
Будь-який член Ради ФАВУ може відвідувати засідання Комісії
як спостерігач з правом дорадчого голосу.
10. За необхідності Президент ФАВУ або Виконавчий директор
може призначати групи спеціалістів для виконання певних обов'язків та
робочі групи - для виконання окремих, обмежених за часом обов'язків,
призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.
Стаття 26. Ревізійна (аудиторська) комісія.
Порядок формування та повноваження Ревізійної комісії.
1.
Контроль за діяльністю ФАВУ здійснюється Ревізійною
(аудиторською) комісією ФАВУ, яка підзвітна Конгресу ФАВУ і подає їй на
затвердження результати проведених нею перевірок, складає висновки за
щорічними звітами та балансами.
2.
Ревізійну комісію обирає Конгрес з числа членів ФАВУ терміном
на 4 роки. Кількісний та персональний склад ревізійної комісії визначає
Конгрес. Посадовими особами Ревізійної комісії не можуть бути члени інших
керівних органів ФАВУ.
3.
Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням
Конгресу, за власною ініціативою, або на вимогу не менше, ніж 1/3 кількості
членів ФАВУ.
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4.
Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФАВУ та
її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших
документів, а також особистих пояснень.
5.
Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергового
Конгресу, якщо виникла загроза принциповим інтересам ФАВУ або її членів,
або були виявлені зловживання з боку посадових осіб ФАВУ.
6.
З метою реалізації своїх повноважень Ревізійна комісія, в межах
виділених коштів, може залучати незалежні аудиторські організації та
аудиторів.
IV. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ.
Стаття 27. Власність, кошти та майно.
1.
Відповідно до чинного законодавства України ФАВУ може мати
у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної
діяльності.
2.
ФАВУ може набувати право власності на:
2.1 кошти та майно передане членами ФАВУ або державою у
встановленому порядку;
2.2 добровільні пожертвування, благодійні внески та безповоротну
фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств,
установ і організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
2.3 майно, придбане за рахунок власних коштів;
2.4 майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених
ФАВУ госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
2.5 пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати,
відшкодування, а також роялті).
3.
Постійним джерелом формування власних коштів ФАВУ є:
3.1 безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування,
благодійні внески;
3.2 членські та вступні внески;
3.3 грошові внески колективних членів ФАВУ, веслувальних клубів
(команд) та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться під
егідою ФАВУ;
3.4 грошові надходження від FISA та НОК України в межах, що не
суперечить чинному законодавству;
4.
Власністю ФАВУ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд,
інтелектуальна власність, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання,
інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно,
необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФАВУ, не
вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
5.
ФАВУ самостійна і незалежна:
5.1 здійснює права володіння, користування та розпорядження
належним їй майном через її найвищий керівний орган - Конгрес, Президента
або через інші органи ФАВУ в межах їх статутних повноважень;
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5.2 має право в установленому порядку засновувати підприємства,
госпрозрахункові установи, організації, необхідні для виконання статутних
цілей, в тому числі засоби масової інформації;
5.3 відповідно до цього ФАВУ має право на майно та кошти, які
використовуються на виконання статутних завдань, набуті в результаті
фінансово-господарської
або
іншої
діяльності
створених
нею
госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із
статусом юридичної особи.
6.
ФАВУ, її колективні члени, створені нею установи, організації,
підприємства тощо, зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік,
статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової
інспекції та за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у
порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
7.
Колективні члени ФАВУ несуть відповідальність перед ФАВУ за
фінансові обов'язки їх членів перед ФАВУ.
8.
ФАВУ регулярно обнародує свої основні документи, склад
керівництва дані про джерела фінансування та витрати в установленому
законодавством порядку.
Стаття 28. Майнові права інтелектуальної власності
та їх реалізація.
1.
ФАВУ в межах чинного законодавства використовує усі права,
що їй належать повністю або частково, разом із третіми особами, такі як
майнові права будь-якого типу, права на інтелектуальну власність і права на
аудіовізуальне мовлення та радіопередачі з використанням носіїв зображення
і даних будь-якого виду, включаючи всі засоби передачі комп'ютерних
зображень, із звуком чи без нього, такі як Інтернет, онлайнові послуги тощо,
незалежно від того, існують вони зараз чи ні. Це включає створення,
копіювання, розповсюдження та трансляцію зображення, звуку або носії
даних будь-якого виду, що здійснюється самою ФАВУ або разом з третіми
особами.
2.
ФАВУ в межах чинного законодавства має ексклюзивні права на
трансляцію та використання, а також видачу дозволів на трансляцію і
використання зображення, звуку чи інших носіїв даних будь-якого виду
(включаючи і ті, що ще будуть розроблені) змагань у межах її юрисдикції, як
у прямій трансляції, так і у запису в повному обсязі чи частково.
3.
Рада ФАВУ видає положення, що визначають здійснення цих
прав.
Стаття 29. Кошторис.
1.
Кошторис надходжень та витрат ФАВУ складається на кожний
фінансовий рік.
2.
Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Радою
ФАВУ.
21

Стаття 30. Фінансовий рік.
1.
Фінансовий рік ФАВУ починається 1 січня і закінчується 31
грудня. ФАВУ веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного
законодавства.
2.
Кожного фінансового року Виконавчий директор готує бюджет
надходжень та видатків.
V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Стаття 31. Питання, не визначені у Статуті.
1.
Рада ФАВУ має повноваження на прийняття рішень з усіх
питань, не визначених цим Статутом. Зазначені рішення приймаються
згідно з відповідними положеннями ФАВУ та FISA. За відсутності
зазначених положень Рада ФАВУ приймає рішення згідно з принципами
чесності та справедливості.
Стаття 32. Внесення змін і доповнень до Статуту.
1.
Внесення змін та доповнень до Статуту приймається за
рішенням 3/4 від загальної кількості делегатів Конгресу, про що
повідомляється орган, який реєструє такі зміни і доповнення.
Стаття 33. Припинення діяльності ФАВУ.
1.
Припинення діяльності
ФАВУ відбуваються у формі
реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску)
2.
Припинення діяльності ФАВУ здійснюється тільки за рішенням
3/4 від загальної кількості делегатів Конгресу або за рішенням суду.
3.
Реорганізація відбувається за рішенням Конгресу. У випадку
реорганізації, вся сукупність прав та обов’язків переходить до
правонаступника.
4.
У випадку реорганізації, реєстрація новоутвореного об’єднання
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.
Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, Конгресом
утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
6.
Активи ФАВУ, що не використані ліквідаційною комісією в
рахунок погашення заборгованості перед іншими особами, передаються
іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до
доходу бюджету України згідно чинного законодавства.
7.
Ні за яких обставин розподіл майна ФАВУ між її членами не
проводиться, будь яка резолюція з цього приводу не має сили.
Стаття 34. Розбіжності у мовних перекладах.
1.
У разі будь-яких розбіжностей у перекладах на англійську або
інші офіційні мови FISA тексту цього Статуту, український варіант матиме
переважну силу.
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