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pouh I. «зАгАльнI зАсдди»
1.1.        Громадське об'€днання мас нас`гупне найменуmшя:
1.1.1.     Повне  найменування  укра.і.нською  мовою:  Громадська  спiлка  «УКРА.1НСЬКА  ПЛАВАЛЬНА  АСОЦ1АЦ1Я
«мАстЕрс».
1.1.2.     Скорочене найменування: ГС «УПА «МАСТЕРС».
1.1.З.     Повна назва ангTliйською мовою: «UКRАINIАN swmШNG ASsOCIATION «МАSТЕRS».
1.1.4.     Скорочена назва: «USА «МАsТЕRS».
1.2.        Асоцiацiя  створена  та  дiе  як  добровiльне  об'сднанш  фiзичних  та  юридичш  осiб  приватн.ого  права  для
здiйснення пропагування, вiдновііення, розповсюдження та захисту iнтересiв .і-і. чTIенiв, всiх спортсменів пTIавального
спорту в Укра.і.нi.
1.3.         Асоцiацiя  у  сво.і.й  дiяtlьностi  керуеться  принци1іами  добровiльно.і.  участi,  самоврядування  .і`і.  орг.анiзацiйно.і.
струкгури,   вiльного   вибору   територi.і.   дiяльностi,   рiвностi   перед   законом,   вiдсутностi   майнового   інтересу   .Гі.
чjіенiв/учасникiв,атаюжпрозоростi,вiдкрmстiтапублiчностiуздiйсненнiсво.і.хстатутнихзавданьтацijіей.
1.4.        Асоцiацiя € громадським об'сднанням фiзкультурно-спортивного спрямовання,  керуючись у сво.і.й дiяльностi
викJlючно КОнституцiсю Укра.1.ни, Законом Укра.1.ни «Про Iромадськi Об'еднання»,  прийнят"и поTlоженнями даною
Статуту та iнш"и нормами чинного заюнодавства Укра'і'ни.
1.5.        Основн"и напрямками дiяльностi Асоцiацi.і. е: об'сднання Iілавальнж клубiв, спортсменiв руху «МАСТЕРС»,
з  метою  впровадження  фiзично.і. та  оздоровчо.і.  культури,  фiзичного  вжовання  та  |)озвитку  масовою  фiзкультурно-
спортшного руху, зокрема руху спортсменiв-ветеранiв  плавання,  фiзкупьтурно-спортивного руху мотіоді та дитячого
спорту.
1.6.        дiяльнiсть Асоціацi.і. поширюеться на всю териюрiю Укра.і.ни.
1.7.        Асоцiацiя  набува€  статусу  юршично.і.  особи  з  дня  .і-і.  державно.і.  ресстрацi.і.,  яка  здiйсшстм  у  порядку,
встановленомучинн"заюнодавствомУкра.і.ш.Пiсjlянабу"таюгостатусуюридичноi.особи,Асоцiацiянабуваеусiх
цивijіьнж  прав та обов'язкiв,  передбачених  цивiііьним  заюнодавством УкраШи та здiйснюс  /реапФ;с) .і.х через  сво.і.
виборнi органи управлiнIія вiдповiдно до положень даного Статуту.
1.8.        Асоцiацiя  мае  право  на викорис"ня  власно.і. символiки  /емблеми  }.#мо2о ро3юJ.з#а8anь#о2о з#аюі,  лр"jу
mокро),змомеmу.і-і.ресстрацi.і.упорядкувстановленомуКабiнетомМiнiстрiвУкра.і.ни.
1.9.         Мiсцезнаходження Асоцiацi.і. е: Укра.і.на, м. Ки.Ь, вуп. Сiм"і. СоснiнIж, З.

роздiл 11. «мЕтА тА нАпрями АсОц1А1Ш»
2.1.        Головною  метою  Асоцiацi.і.  €:  створення  та  захисту  законнж  соцiальних,  еItономiчних,  творчш,  вiкових,
нацiонально-купьтурни,  спортивних  та  iнших  спiльнш  imересiв   громадян  та  юридшних  осiб   фiзкультурно-
спортивного  спрямування;  сприяння  розвитку  плавання  в  Укра.і.нi;  впровадження  фiзшно.і.  культури,  фiзкультурно-
оздоровчо.і. дiяльностi та спортивни заходiв,  фkичного  вжовання та розвитку  масового  фiзкупыурно-спортивного
руху,рухуспортсменiв-ветеранiвплавання«МАСТЕРС»,фiзку]іьтурно+сIIортивногорухумоIіодiтадитячогоспорту.
2.2.        до основних mпрямiв АсоIіiаціТвiдносяться:
2.2.1.     консолiдаШя  зусиль  .і.і.  членiв,  спрямована  на  спрішння  та  реалiзацiю   поставлених  Асоцiацiсю  завдань:
розв'язання соцiальних, суспiльш проблем у тому числi на державному та регiональному рiвнях, пФитеншо ролі
самоорганiзацi.l.угакузiрозвиткуплавання,впровадженняфiзично.1.щьтури,фiзкупь"но-оздоровчад1яjlьн1.сть;
2.2.2.     вдосюналення  системи   змагань,   методики   i   форми  пiдготовки   спортсменiв-ветеранiв,   тренерів,   суддiв.
iнструкторiв;
2.2.З.     розвmОк  плавання  серед дiтей та пiдіIiткiв,  юнацтва та мо]Iодi,  створення  та сприяння у  розвитку  кTIубно.і.
системи шкiл пjlаван", розширення iснуючо.і. мережi дитячо-юнацьких спортивш шкiл, секцiй, кjтубiв з плаванш,
аматоРiВ;                                                                                                                                  .      .            .             ^..^.г.,гn„,гv.аv^г,;т] Q ппяnяч".

сприянняорганiзацi.і.тапроведеншоспортивнихзмагань,олiмпiадтаiнш"спортивнигзgходiвзIтавання;
проведеннязаходiв,пов'язанихзвиступамиспортсменiв-ветеранiвназма"няхвсіхрівнівтавидів;
розробкатареалiзацiяпрограмвдосюналення,ррзвиткутазапровадженняплаваннясереднасет1ешя;

2.2.7.    прийня" участi у спортивнж змаганняхюлiмпiадах та iнш" спортивнж закодах з плавання;
2.2.8.     створення та заснування спортивних баз, секцiй, команд з п]Iавання;
2.2.9.     вступ у мiжнароднi спортивнi федерацi.і. та iншi органiзацi.і. спорту;
2.2.10.   комплектування спортивних дегIегацiй для ви.і.зду за кордон;
2.2.11.сприянняурозробцi,виготовленнiтарозповсюдженнiзнарядь,спортивногоiнвентарю,апаратури,обладнання,
запровадження технологiй;
2.2.12.   запровадження шанiв, дiй, прокрам іtозвитку та популяризацi.і. плавання;
2.2.1З.   проведешя заходiв, пов'язаних з розвитюм, забезпеченням матерiа]іьно-технiчно.і. бази;
2.2.14.   прийнятгя безпосередньо.і. участi у розробцi та реа]іiзацi.і. державнж, мiсцеви п|tограм у сприяннi розвитку
1ілавання;
2.2.15.   здiйснення та реа]Iiзацiя 1ромадянами Укра.і.11и сво.Ь{ прав i свобод у сферi задоволеннi соцiальних, суспijіьни
iнтересiв  у  спортивнiй  та  фiзкультурно-пiдготовчiй  дiяTIьностi  з  п]іавання  та  iнших  затверджених  законодавством
Укра.і.ни iнгересiв осiб з цьою виду спорту;
2.2.16.   захист прав,  свобод та  iнтересiв  фiзичних осiб  та юридичш1х  осiб у  сферi  занять  спортивно.і.,  фiзкупьтурно-
пiдютовчо.і. дiяльностi з  птіаванш вiд порушень з боку органiв де|)жавно.і. шади,  органiв мiсцевого самоврядування,•і.хнiх посадовж  i  службовш  осiб,  iнших  суб'сктiв  при  здiйсненнi  н"и  влад11их  управjliнських  функцiй  на основi

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.



2.2.17.створен"умовтазапровадженнямеханiзмЪщодоздiйснен"соцiагIьних,суспiльнихпршосiбуспортивнiй
законодавства;

тафiзкультурно-пiдготовчiйдiяльностi:
2.2.18.   представництво  та  захист  iшересiв  членiв  Асоцiацi.і.  у  вiдносинах  iз  державними  органами,  посадовими
о собами та iншими установами, органiзацiями, пiдприсмствами ;
2.2.19.   надання iнформацiйно.і., консульта"вно.і. пiкримки членам Асоцiацi.і.;
2.2.20.   взасмодЫ з Федерацiею плавашя Укра.і.ни та Олiмпiйським комiтетом Укра.і.ш, iншими органiзацiями,. в тому
числiмiжнародн"и,зметоюорmнiзацi.і.iпроведенняспортивнихзмагань,олiмпiадiiншихспортивншзаходівщодо
пг1авання серед спортсменiв-ветеранiв;
2.2.2Lсприннявзаемодi.і.мiжгромадськ"иорганiзацiямитасуспiльством,засобамимасово.і.iнформацi.і.таорmнами
державно.і. влади.

Роздiл111.«П1АВАТАОБОВ'Я3КИАСОЦ1АЦП»
31        Щiльна правоздатнiсть Асоцiацi.і. в статусi юршIнноi особи виникас з момеку.і-і. створення i припиняеться :
дшвнесеннядоСдиногодержавногорееструзаписупро.і.і.припине1шя.ПраватаповноваженняАсоцiацi.і.,виз.начен:
цимСтатутом,нестанеможутьвважатись.і.і.зобов'язаннями,обов'язкамитощо,здiйсшоютьсявинmчнонапідставі
вiдповiднихрiшеньорганiвуправііiнняАсоцiацi.і.,якiприймаютьсяувстаіювленомучиннимзаюнодавствомпорядку.
3.2.       для здiйснення своl.х статутних цiлей та досягненш ме"Асоцiаuiя в ус"ношеному законодавством

З.2.1.     брати    участь    у     шiльно-правовIж,     господарсью-правов1ж,     адмiнiстратшно-правов"    вiдносинах,
порядку мас право:

представля"   та   захища"   сво.і.   11рава,   законнi   права  та   iнтереси   сво.і.х  члрнiв.  (за   Эоfуч"ф  у   державн"
/иреасmа6#%иькю,}ряЭоб",qіЭобш)органах,громадськштакомерцiйнихорганізаціях;
3.2.2.     розповсюджувати iнформацiю i пропагувати сво.і. iде.і. та цiлі;
3.2.З.     залучати фiзичшх та юридичнш осiб, у тому числi iноземнIж, до фiнансово.і., матерiально.і., Органiзацiйно.і. та
МОРаЛьНО.1. ПiдТРИМКИ дiЯЛЬНОСТi АСОЦiаЦi.і.;
З.2.4.     засновува" або вступати в  мiжнароднi  громадськi (неурядовi)  формування, утворюва" мiжнароднi  спiлки
об'€днаш  громадян,  пiдтримувати  прямi  мiжнароднi контакти  i зв'язки,  укладати  вiдповiднi угоди,  а таюж  бра"
участьуздiйсненнiзаходiв,щонесу1іеречатьчинномузаконодавству;
З.2.5.     надавати оргшiзацiйну, iнформацiйну, консультацiйну допомогу членам Асоцiацi.і., якi.і-і. потребуюТь;
3.2.6.     сприяти забезпеченm сво.і.х членiв iнформацiею, iншою допомогою шл"ом проведе" курсів, семiнарiв,
нкрво-прак1`шнж  юнференцiй,  тренiнгiв,  лекцiй.  виставок,  спортивнш  змагань   Органiзовувати  безкоштовнi
консультацi.і.;
3.2.7.     засновувати засоби масово.і. iнформацi.і.;
3.2.8.     використовувати вiдповiдну сI"волiку, штамIіи, печатку;
З.2.9.     представmи iнтереси членiв асоцiацi.і. у органах влади, мiжнародних та iнших ор"iзацiях;
З.2.10.спiвпращоватиiзорганамиішади,якнарегiонаjіьIIомутакiназагельнодержавномурiвшх,одержувативhн"
iнформацiю,необхiднудлявиконаннясво.Ь{статутшцiлей;
3.2.11.   взасмодiяти   та/або   спi]Iьно   дiяти   з   iнш"и   громадськими   формуван"и,   полiтшними   партiями,
професiйними  спiлками,  органами  самоорганiзацi.і.  насеjіення,   благодiйними  органiзацiями,  суб'€ктами  вTIадm
повноваженьвсiхрiвнiв,атакожзiншI"иорганiзацi"и,об'сднаннями,пiдприсмствами;
З.2.12.   може подавати пропозицi.і. i зqуваження до органiв в]іадни повноважень,
3.2.1З.можеприйматибезпосереднюучастьуобговореннiштань,щостосуютьсядiяjlьностiАсоцiацi.і.назасiданнях,
нарадах,зборахорганiвшаднmповноважень,юридичнихосiб;
3.2.14.   органiзовувати   мiтинги,   демонстрацi.і.  та   iншi  масовi   заходи,   спрямованi   на  захиы   прш   сво.k  членiв,
здiйснювати  iдейну,  органiзаційщ  та  матерiальну  пiдтримку  iнши  об'сднань  громадян,  надавати  допомогу  в  .і.х
створеннi;
З.2.15.на]1агоджуватидружнiмiжнароднiзв'язкизорганiзацiямисIюрiдненоюнапрямкудiяjіьностiтабратиучастьв
органiзацi.і.тапроведеннiспijіьшнимизаходiв:
З.2.16.   звертатись у іюрядку, визначеному чиш" законодавством Укра.і.ни, до органiв деі)жавно.і. влади ycix рiвнiв.
органiв  мiсцевого  самоврядування,  .і.х  посадових  i  службовш  осiб  з  пропозицiями,  заявамщ   скаргами,  тощо,
одержувати вiд них публiчну iнформацiю ;
3.2.17.   проводити  мирнi  зiбрання,  вi]іьно  пошкрювати  iнформацiю  про  свою  дiяльнiсть.  здiйснювати  видавничу,
рекламну,iнформаIdйнуд1яjlьн1сть,засновуватизасобимасово11нформац1.1.,братиучастьутеI1е-тарадiопрограмах.
пов'язаниздiяльнiстюАсоцiацi.і.,проводитиагiтацiюiпроmгандуспортуiактивноговiдпочинкусереднаселеніія;
3.2.18.набуватимайновiінемайновiправа,здiйснюватипiдприемницькудiяльністьбезпосередньоабочерезстворет.i
юридичнi  особи  /mо6арисmба  mJ.ОирwелсmбаJ,  якщо  така  дiяльнiсть  вiдповiдае  метi  /#"/,  Асоцiацi.1.  та  сприяс  11

3.2.19.   бра"  участь  у  здiйсненнi  державно.і.  регуляторно.і.  полi"ш  вiдповiдно  до  Закоку  Укра.і.ни  «Про  засат
досягненню:

державно1  регуляторно.1  пол1тики  у  сферi  господарсько.1.  дiяльностi»,  а  таюж  брати  участь  у  розробJIенн1  проект1в
норматmно-правовшактів,щовидаютьсяорганамидержавно.і.влади,орmнамивладиАвmномноіРеспубTіiкиКрим:
органами  мiсцевою  самоврядування  i  стосуються  сфери  дiяльностi  Асоцiацi.і.  та  важлюж  питань  державного  і

3.3.        Асоцiацiя мае право волоШти. юристуватись i розпоряджатись коштами та iншим майном, яке вiдповhно до
суспiльного житгя.



чинною законодавства передане .і.й .і.і. чj]енами або державою, набуте як членськi внески, пожертвуване Iромадянами,
пiдприемствами,   установами,   органiзацiями,   набуте   в   результатi   пiдпри€мницью.і.   дiяльностi   створених   нею
юридшни осiб, а також майном придбан" за рахунок власних юштiв, тимчасово наданим у користування чи на
iнших пiдставах не заборонених законом.
З.4.        Асоцiацiя може мати вiдокремленi пiдроздiли, якi утворюються за рiшенням вiдповiдного керiвного органу
об'сднання.
З.5.        дiяльнiсть Асоцiацi.і., що потребус лiцензування, здiйснюсться jlише пiсля отр"ання вiдповiднж лiцензiй та
iнших документiв дозвiльною харакгеру в порядку, визначеному чинним заюнодавством Укра.і.ни.
3.6.        до основних обов'язкiв АсоI|iацiт вiдносять:
З.6.1.      надавати всiм членам Асоцiацi.і. право юристуватися результатами.і-і. дiяльностi;
З.6.2.     iнформуватmленiв Асоцiацi'і. про резупьтати свое.і. дiяj[ьностi;
З.6.3.     дотримуватися чинною законодавства Укра.і.ни, загальновстановлени принципiв i норм;
З.6.4.     зберiгати  правоустановчi документи,  документи,  в  яких  мiститься  iнформацiя  про  дiяльнiсть,  яка  здiйснена
вiдповiдно до мети (цiлей) та завдань; зберiгати i регулярно оновлювати iнформацiю, достатню для iдентифiкацi.і. згiдно
з  вимогами  заюну  кiнцевих  бенефiцiарних  власникiв  (контролерiв)  громадського  об'сднання,  а  також  надавати  .і.і.
державному ре€стратору у випадках та в обсязi. передбаченж заюном;
3.6.5.     забезпечити ведення облiку та зберiгання не менше п'яти рокiв ycix необхiдни облiювих документiв стосовно
внутрiшнiх та мiжнародних операцiй, а також iнформацi.і., зазначено.і. у пункгах п.  3.6.4., i надавати .і-і. компетентним
державн" органам на вiдповiдний запит, а таюж в ilпIIих випадках, передбаченж законода]зством;
З.6.6.     ютувати рiчнi фiнансовi звiти i3 зазначенням детального аналiзу доходiв i витрат;
3.6.7.     здiйсIIювати заходи контротIю, щоб забезпечити зарахування i витрачання повнiстю всiх коштiв у спосiб, що
узгоджусться з цiлями та завданнями заявлено.і. дiяльностi Iромадського об' сднання.
3.7.        державний контроль за дiяльнiстю Асоцiацi.і. здiйсшо€ться державними органами у порядку,  передбаченому
законодавством Укра.і.ни.

Роздiл IV. «ПО1'ЯдоК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА I йОГО ПРИПИНЕННЯ У АСОЦ1АЦ1Ё»
4.1.        Членство  в  Асоцiацi.і.  с  добровiльним  i  не  накладас  на  .і.і.  членiв  нiякж  обмежень  щодо  пiдприемницьItо.і.,
1фомадсько.і. та будь-яко.і. iншо.і. дiятIьностi, що не заборонена заюнодавством.
4.2.        Чjlенами Асоцiацi.і. можуть бути -шаватIьнi клуби спортсменiв-ветеранiв, трудовi колективи юридичних осiб
всiх  форм  власностi.  юридичнi  особи  приватного  права,  громацяни,   iноземцi  та  особи  без  громадянства,  якi
перебуваюгь в Укра.і.нi на законних пiдставах, якi досяIли 14-рiчного вiку, дiездатнiсть якж у вiдповiдностi iз нормами
чинного  законодавства  Укра.і.ни  не  обмежено  та/або  позбавлено,  заявили  про  сво€  бажання  приймати  участь  в
дiя]Iьностi Асоцiацi.і., якi визнають даний Статут i дотримуються ycix його положень, сприяють дiяльностi Асоцiацi.і. та
виявиjlи добровiльне бажання сплачувати вступнi,i членськi внески.
4.3.        Заявка щодо  членства у Асоцiацi.і. може бути подана у письмовiй формi визначеного зразка,  що адресована
органу управлiння Асоцiаііi.і.. Строк розг"ду заяви становить 20 днiв з моменту .і-і. подання.
4.4.        Рiшення про прийнятгя чи про вiдмову щодо прийнятгя потенцiйного кандидата, до Асоцiацi.і., приймаеться
Виконавчим комiтетом АсоШацi.і.. Розгляд подано.і. заявItи розmяда€ться на поточному (чер2обапоі або иозачер2o8оло;),
засiданнi ВИКонавчОГО  IЮМiте'ту Та ОфОРМлюстьСЯ ВiдПОвiдшп4 РiШеНшм  пРО Г1РИйнятгя (67.dLмОФ/ 8 »р«й«яmml) нови
членiв спiлки. Питання набутгя чгIенства можуть бути розглянутi з прийняпям вiдповiдних рiшень Президентом та
Конференцiсю Асоцiацi'і'.
4.5.        При прийнятгi позитшною рiшення щодо членства у Асоцiацi.і., претенденти повиннi спі]атити у визначений
термiн та визначеному розмiрi, вступний внесок, який встановлю€ться уповноваженим органом управлiння Асоцiацi.і..
4.6.        Членство в Асоцiацi.і. с фiксован", шляхом внесення у вiдповiдний ресстр членiв спiлки.
4.7.        Асоцiацiсю   встановлюеться  розмiр  вступних  та  членських  внескiв.   Порядок  та  систематичнiсть  оплати
членською  внеску визначаеться Виконавчим комiтетQм Асоцiацi.і. та решаментуеться вiдповiдш"  «Положенням про
членськi внески».
4.8.        Опtіата вступного та членського внеску здiйснюсться у грошовiй формi.
4.9.        Вступнi  внески  спjlачуються  одноразово,  членськi  -  щорiчно  на  протязi  першого  мiсяця  поточного  року.
Членськi внески повиннi бути сплачеш"и не пiзнiше останнього дня перебування у членствi Асоцiацi.і..
4.10.      Оплата  щорiчного  членського  внеску  €  обов'язковою  умовою  членства  в  Асоцiацi.і..  Вiдмова  вiд  сплати
членського внеску у визначений термiн та у визначеному розмiрi, трактуеться керiвництвом Асоцiацi.і. як крояв волi
члена вийти iз складу Асоцiацi.і..
4.11.      Припіінення членства в АсоцiаціТ вiдбувасться у виmдках:
4.11.1.   добровiльного  в1жоду  (мшаw  иоЭання  бj.dиоб;Э#оj. зaяб#.  В Эа#ал0; бwиаЭю;  членсmбо  ирииинясmьсія  3 Эсгmзt
подання вiдповiдно[ письмовоі заяви вiд особu, яка вuразиIіа такий намiр)..
4.11.2.   т1Озбавліен" ч:Iюнствг\  (прuпинення  членства  шляхам  примусового  витючення  3гiдно  рiшення  Виконавчим
комiтетом).`
4.11З.   смертi  учасника  або  припинення  юридично.і.  особи  (члеHсmбо  ир#ииHясmься  з jиаме#ю;  слюрmі.  особw  або
вu]учення запису про державку реестрацiю юрuдшноi особи) `
4.12.       Вихiд членiв з Асоцiацi.і. вiдбувастъся за заявою, що пода€ться до ПрезидеIпа Асоцiацi.і.. При виходi з Асоцiацi.і.
чjlенськi та вступнi внески не повертаються.
4.13.      Будь-якi дi.і.,  що суперечать загальним прIшципам, правилам, iнтересам Асоцiацi.і. та .і.і. членiв, спрямованi на
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порушення   загально-спортивно.і.  етики   та   а"осфери;   порушення   антидопiнгових   правил,   вчинені   учасниками
Асоцiацi.і., матиме наслiдком - примусове викгIючення iз Асоцiацi.і..
4.14.      Шен  Асоцiацi.і. може  бути  вию1ючений  з  Асощiацi.і. на  пiдставi  рiшення  Виюнавчого  комiтету  за  поданням
ПрезидентаАсоцiаId.і.,якщовiнпорушуечиннезаконодавствоУкра.і.нитаСтатутАсоцiацi.і..
4.15.      Скарги на рiшення Виконавчого комiтету з питань вiдмови у прIйнятгi чи припинеIIня членства подаються до
Президента у  10-ти денний строк з моменту ют1и особа дiзналась про оскаржуване рiшення.  За результати розгляду
скарги, Президент може прийняти рiшення про включення/поновлення права членства в Асоцiацi.і. або затIишення таю.і.
скарги бе3 задоволенш.

роздiл v. «прАвА тА оБов'язки члЕн1в Асоц1Ац1Ё»
s.1.        Учасники, що прийнятi до членства Асоцiацi'і' мають право:
5.1.1.     вносити  сво.і.  пропозицi.Vзауваження  щодо  питань  орmнiзацi.і.  дiяльності  Асоцiацi.і.,  .і.і.  органiв  та  отримувати
ВiдПОВiдi ПО .1.Х СУТi;
5.1.2.     брати участь в обговореннi питань, що стосуються дiяльностi Асоцiацi.і.;
5.1.3.     бути обраним до органiв управлiнш Асоцiацi.і.;
5.1.4.     зверта"ся до Асоцiацi.і. як до учасника цивiльно-гIравови вiдносин;
5.1.5.     звертатися  до   керiвництва  Асоцiацi.і.  з   будь-яких  питань  дiяtіьностi  орmнiзацi.і.,   в  тому  числi  в  порядку
о скарження рiшень. дiй, бездiяльностi посадовж осiб Асоцiацi.і.;
5.1.6.     висловmовати думку, вiдмiнну вiд думки бiльшостi;
5.1.7.     вiльно виходити з чjlенства в Асоцiацi.і., в порядку визначеному чим Статутом;
5.1.8.     юлосу у засiданшх органiв управлiння Асоцiацi.і., у випадках передбачених цим Статутом;
5.1.9.     користуватись  формою,  сI"волiкою  Асоцiацi.і.,  iншими  правами,  якi  виражають  воі1ю  та  не  суперечать
загальним принципам Асоцiацi.і..
5.2.        Кожен член АсоI|iаIШ зобов'язанIIй:
5.2.1.     бе3заперечно дотримуватись правил, положень даного Статуту та вимог керiвництва Асоцiацi.і.;
5.2.2.     сприяти та дотримуватись органiзацiйно.і. дисциплiни прийнято.і. в Асоцiацi.і.;
5.2.3.     виюнувати загапьновстановленi вимоги, що забезпечують членство у Асоцiацi.і.;
5.2.4.     сприяти укрiпленню авторитету та спортивного духу Асоцiацi'і.;
5.2.5.     бра'ги посильну активну участь у заходах та акцiях орmнiзованих Асоцiацiсю;
5.2.6.     не допускати та перешкоджа" дiям iнших осiб, направленж на порушення загальних принщпiв та завдань
Асоцiацi'l`;
5.2.7.     виюнувати рiшення керiвних органiв Асоцiацi.і., не допускати вчинкiв, що дискредитують Асоцiацiю;
5.2.8.     сво€часно сплачувати членськi внески.
5.3.        Керiвництво Асоцiацi.і. за особливо актищу участь у роботi Асоцiацi.і., за вагомий внесок у розвиток плавання, а
також за iшi заслуги перед Асоцiацiсю мас право присво.і.ти звання «Почесного учасника Асоцiацi.і.».
5.4.        КОжен член Асоцiацi.і. здiйснюuвоыолевиявлення шляхом вiдповiдного голосування та/або вираження сво€.і.
позицi.і. органам управ.Iiння Асоцiацi.і., за рахунок власного голосу.

роздilт VI. «оргАни упmRJIIння Асоц1Ац1Ё»
6.1.        Управлiння  Асоцiацi€ю  здiйснюеться  на  демократичш  засадах  за  акгивно.і.  участi  всiх  його  членiв  через
вiдповiднi органи та посадовж осiб.
6.2.        Органами управлiнIія Асоцiацi€ю с:
6.2.1.     Вищий орган управлiння -Конференцiя;
6.2.2.     Представницький орган -Президент;
6.2.З.     Орган, що здiйснюс постiйщі оперативну дiяльнiсть -Виконавчий комiтет.
6.3.        Засiдашя   органiв  управлiння  Асоцiацi.і.  (Конференщiя,  Виюнавчий  комiтет)   можуть   проводитись  як  за
безпосередньо.і. участi членiв (.і.х уповноважених представникiв за довiренiстю), так i за допомоIюю iнтернет зв'язку з
виюристанням аудiОвiзуаjlыш комп ' ютерних програм онлайн-конференцiй.
6.4.        Рiшешя про форму проведення таюго засiдання приймас Викоmвчий комiтет Асоцiацi.і. та повiдомjlяе про
прийняте  рiшення  членiв  Асоцiацi.і.  не  пiзнiше  нiж  за  10  днiв  до  визначено.і.  дати  проведення  такого  засідання
(Конференцiя, В иконавчIm комiтет).
6.5.        Будь-яке засiдання оршiв управлiння оформ]іюеться протоюлом. Про форму засiдання обов'язково вказусться
у  протоюлi:  якщо  засiдання  вiдбувалось  за  допомогою  iнтернет  зв'язку,  у  протоколi  обов'язково  фiксу€ться  за
допомогою яко.і. комп' ютерно.і. проIрами вiдбуваjlось засiдання.
6.6.        Конференцiя Асоцiацi.і. с вищим юлекгивн" органом управлilшя Асоцiацi.і., що виконус сво.і. функцi.і. в певнiй
перiОдичностi (черюва, позачергова) та вкрiшус 1]итаны вiднесенi до його викJIючно.1. компетенцi.1., якi не можу1ъ бути
делегованi  iншим  органам  чи  1іосадов"  особам  Асоцiаціi..  Конференцiя  не  може  бути  представниItом  Асоцi.ацi.і. у
справах об'еднання, а обмежус свою дiяльнiсть прийняттям вiдповiдних рiшень, що стосуються прин1шпових та інших
важлших питань дiяльностi Асоцiацi.і..
6.7.         В  засiдашi Конференцi.і. Асоцiаці.і. беруть участь усi.і-і. члени через уповноважених представникiв Асоцiацi.і. -
детіегатiв, якi мають право на готюсування по усiм питанням включеним до порядку денного. Кожен делегат обира€ться
iз  членiв  Асоцiацi.і.  за  адмiнiстративIю-територiальним  принципом,  що  вiдповiда€  такому  подiлу  передбаченому
Конститу   сю Укра.і.ни. Порядок обрання делегатiв розробляеться ВиюнавчI" комiтетом затверджуеться Президешом.
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Кожен  iз  учасникiв  Конференцi.і.  може  дет1егувати  свiй  готIос  iншому  члену  Асоцiацi.і..  Факт  делегування  голосу
пiдтверджуеться вiдповiдною довiренiстю, що засвiдчуетъся Президентом Асоцiацi.і. до початку роботи органу. Один
член Асоцiацi.і. на засiданнi Конференцi.і. не може бути представником одночасно бiльше п'яти iншж членiв Асоцiацi.і..
6.8.        Чергова  Конференцiя  скликасться   не  рiдше   одною  разу  на  рiк.   Позачергова  Конференцiя  склIшаеться
Президентом Асоцiацi.і. в будь-якому випадку, якщо цього вимагають iнтереси Асоцiацi.і. в цiлому, а таюж на вимогу:
ВиItонавчою комiтету та частиш1 членiв Асоцiацi.і., якI1іо .rх кiлькiсть становитъ не менш  10 % вiд загально.і. кiльюстi
ycix членiв спiлки, про іцо повiдомляються через використання рiзних засобiв зв'язку.
6.9.        Засiдання Конференцi.і. гIроходять у вiдкритому режимi та правомочнi приймати рiшення, простою бiльшiстю
вiд числа присутнiх делегатiв, крiм розI`ляду та прийштгя рiшень що вiднесенi до виключно.і. компетенцi.і. Конференцi.і..
За рiвного розподijту голосiв Президент мас вкрiшальний голос.
6.10.      до повноваженЕ, КОнференц]1 Асоцiащi.і. вiдносять:
6.10.1.   внесення i затвердження змiн до Статуту Асоцiацi.і., вiдомостей кро Асоцiацiю до нього;
6.102.   визначення основних напрямкiв дiяльностi Асоцiацi.і.;
6.10З.   прийняття рiшення про обрання/вiдкликання/притягнення до вiдповiдальностi Президента Асоцiацi.і.;
6.10.4.   розmяд  та  затвердження  звiтiв    Президента,  проведення  незалежного  фiнансовою  або  будь-якого  iншого
qудиту Асоцiацi',';
6.10.5.   делегування окремих сво.Ьt повноважень iншим органам управгIiння Асоцiацi.і';
6.10.6.   затвердження Положення про членськi внески;
6.10.7.   прийняття рiшення щодо припинення/реорганiзацi.Vлiквiдацi.і. Асоціацi.і.;
б.10.8.   вiдчуження майна на суму, що перевищуе 50 i бiльше вiдсоткiв майна Асоцiацi.і.;
6.10.9.   прийнятгя  рiшення щодо обрання та звiльнення з посади с1слацу Виконавчого комiтету Асоцiацi.і. повнiстю або
окремж йою членiв
6.10.10. розгляд скарг на рiшення/дi.»бездiя]іьнiсть Президента.
6.11.      Щ  прийнят1`я  рiшень,  що  стосуються  виключно.і.  компетенцi.і.  Конференцi.і.  Асоціацi.і`,  а  саме  питання,  що
вказанi в п. 6.10.1., 6.10.3„ 6.10.7., 6.10.8. даною Статуту необхiдна Itiлькiсть присутнiх з правом голосу не меш1е нiж
3/4 вiд зага7Iьно.і. кiлькостi делегатiв. З ycix iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх
вiдкритим або таемним гоj[осуванням.
6.12.      Головус  на засiданнях  Конференцi.і. особа  з  числа чtlенiв,  обрана  КОнференцi€ю  Головуючим  засiдання  або
Президентом Асоцiацi.і.. Хiд засiдання протоколюеться. Протоколи засiдань ведуться секретарем такою засiдання, який
обираеться Конференцi€ю, пiдписуються Головуючим i секретарем засiдання.
6.13.      Засiдання Конференцi.і. оформлюсться протоколом засiдашя Конференцi.і.. Рiшення прийнятi на Конференцi.і. €
обов'язковими до виItонання усiма ч]1енами Асоцiацi.і. та iнш"и орmнами управлiння та набувають чинностi з моменту•і.х прийшття, якщо iнше не визначено Конференцiею.
6.14.      У перiод мiж Конференцiями управлiння Асоцiацi€ю здiйснюс Президент Асоцiацi.і., який виItону€ роэпорядчi
функцi`,` Асоцiацi`,`.
6.15.      Президент   АсощiащіТ  е   представницьким   та   органiзацiйно-розпорядчим   органом   управлiння   Асоцiацi.і..
Обира€ться строком на 2 роки вперше. Наступний термiн повноважень Президента трIвас до моменту його звiльнення
та обрання Конференцiею iншою
6.16.      Президент Асоцiацi.і. здiйснюuвоi повноваження вiд iменi Асоцiацi.і. без доручення, представляе Асоцiацiю у
вiдносIшах з iншими юридичними та фiзичними особами, перед державними та органами мiсцевого самоврядувашя,
iншими  1ромадськими  об'сднаннями,  формуе  адмiнiстративний  корпус  Асоцiацi.і.  та  вирiшу€  iншi  питання,  що
стосуються дiяльностi Асоцiацi.і. в межах та порядку визначених даним Статутом.
6.17.      ПрезIщент виконус сво.і. повноваження протягом усього термiну, на який його обрано та може бути звiльнений
достроково в порядку визначеному дан" Статутом. У разi звiльнення Президента, його обов'язки тимчасово викону€
один iз членiв ВиItонавчою комiтету згiдно вiдповiдного рiшешIя.
6.18.      Президент Асоцiацi.і. пiдзвiтний Конференцi.і. Асоцiащi.і. та пiдконтрольний аудитору.
6.19.      до повноважеIIь Президента Асоцiацil' вiдносять:
6.19.1.   представництво iнтереси Асоцiацi.і. у вiдносинах з органами державно.і. влади ycix рiвнiв, органами мiсцевого
самоврядування, установами, органiзацiями, пiдприсмствами ycix форм власностi та фiзичними особами в тому числi
без довiреностi ;
6.19.2.   скликання  засiдання  Конференцi.і. Асоцiацil.,  визначас  порядок  денний,  час  i  мiсце  .і-і.  проведення,  здiйсшое
юIпроль за органiзацi€ю пiдютовчих дiй;
6.19З.   здiйснення контролю за реалiзацiсю щmнятих рiшень Конференцi.і. Асоцiацi.і. та затверджених нею напрямiв
дiяльностi Асоцiацi.і.;
6.19.4.   на час здiйснення сво.і.х повноважень обирае заступникiв, створюс дорадчi органи та посади за необхiднiспо,
визначас .Ёtнi повноваження, встановлюс .ПW розмiр по садовою окладу ;
6.19.5.   керiвництво роботою та головування на засiданнях Виконавчого комiтету Асоцiацi.і.;
6.19.6.   затвердження звiт Виконавчого юмiте'гу Асоцiацi.і. та здiйснення контролю за .і'х дiяльнiстю;
6.19.7.   затвердження штатною розмаду Асоцiацi.і.;
6.19.8.   затвердження,  за  поданням  Виконавчого  комiтету,  керiвника  вiдокремленого  пiдроздiлу,  що  призначанься
вперше;
6.19.9.   оргшiзацiя документообiгу, дiловодства, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Асоцiацi.і.;
6.19.10. скTIадання щорiчного календарного плану дiяльно сті Асоцiацi.і';
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6.19.11. заmердження визначенi поточнi завдання i здiйсшо€ контроль за .і.х виконанням;
6.19.12. затвердження пг]ани дiяльностi Асоцiацi.і., звiти про 'Ех виконання;
6.19.13. укладешя угод, договорiв, контрактiв та ilших правочинiв, пiдписаIшя поточно.і. вихiдно.і. документацi.і. (право
першого пiдпису на всiй офiцiйнiй документацi'l' Асоцiацi.|);
6.19.14. у  межах  свое.і. компетенIli.L. прийня"  рiшень  за  пропозицiями,  заявами.  скаргами,  що  надiйшjlи  вiд членiв
Асоцiацi.і. та iншж осiб;
6.19.15. роз[щ скарг членiв Асоцiацi.і., щодо оскарження рiшенъ, дiй, бездiяльностi членiв Виконавчою комiтету;
6.19.16. несе вiдповiдальнiсть за фiнансову дiяльнiсть та використання матерiальни i фiнансовж ресурсiв Асоцiацi.і.;
6.19.17. у  межах  затвердженою  фонду  оIUIати  працi  заmерджус  струк1уру,  штатну  чисельнiсть  та  посадовi  ркjlаz!и
працiвникiв,  здiйснення  прийнятя,  переведенш  на  iншу  роботу,  вiдсторонення  вiд  не.і. та  звijlьнення  працівників
Асоцiацi`l.;
6.19.18. видас  накази,  розпорядження,  iнструкцi.і. та  iншi  документи,  обов'язковi  для  пiдпорядкованих  йому  органiв
Асоцiацil. обов'язковi дjlя всiх працiвникiв, якi дiють вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, затверджених Президентом
Асоцiацi'l';
6.19.19. пiдписання фiнансови документiв, а також документiв розробtіенш Виконавчим комiтетом, видача доручень,
вiдкритгя рахункiв в банках та розпоряджання юштами Асоцiацi.і. в рамках надани повноважень;
6.19.20. пiдгvювка  щорiчною  звiту  про  стан  виконання  завдань  Асоцiацi.і.;  про  вчиненi  правочини  тощо.  який
розI"да€ться на засiданнi Конференцi.і. Асоцiацi.і.;
6.1921. за рiвно.і. кiлькостi голосiв пiд час будь-якого голосування мас вкрiша]Iьний Iюлос;
6.1922. нагородження вiд iменi Асоцiацi.і. осiб за видатнi заслуги в галузi mавання;
6.19.23. здiйснення iнши функцiй, якщо вони не суперечать положенням Iщого Стагуту.
6.20.      ПовноваженIIя ПрезIIдента АсоцiацiТ можуть бути прIIпиненi достроково у такIіх випадках:
6.20.1.   за поданням висновку незалежного аудитора про не вiдповiднiсть особи, що займа€ посаду, в"огам Iщого
Статуту та у разi виявлення грубих порушень;
6.20.2.   за шасним бажанням;
6.20.3.   у разi припинення дiяльностi Асоцiацi.і.;
6.20.4.   у  разi  прийшш  рiшення  Конференцi€ю  Асоцiацi.і.  про  оголошенш  недовiри  особi,  що  займае  посаду
Президента Асоцiацi.і..
6.21.      Виконавчий  комiтет  Асоцiацil.  с  вIшtонавчим  органом  Асоцiацi.і.,  який  здiйснюс  оперативну  дiяльнiсть  на
перiод мiж  засiданнями Конференцi.і.,  спрямовану на безпосередн€ виконання рiшень, розпоряджень,  наказiв  iншж
органiв  управлiння  Асоцiацi.і..  Обира€ться  на  строк  не  мен11Iе  2  рокiв.  Очолюе  дiяльнiсть  Виконавчого  комiтету -
Президент Асоцiацi.і..
6.22.      дiяjlьнiсть  Виконавчою  комiтету  може  здiйсшоватись  на  постiйнiй  або  на  тимчасовiй  осIювi,  виходячи  iз
нагальностi та специфiки поставленою завдання. `
6.23.      Кiлькiсний   склад   Виконавчого   комiтету   становить   не   менше   4-ти   членiв   Асоцiацi.і.   пiд   головуванням
Президента Асоцiаці.і. або окремо призначено.і. н" посадово.і. особи.
6.24.     до повноважень Виконавчою комiтету Асоцiацil вiдносять:
6.24.1.   визначення   штIяхiв,   способiв   та   методiв   здiйснення   i   реалiзацi.і.   винесених   рiшень   Конференцiею   та
Президентом Асоцiацi.і., а таюж безпосередн€ .і.х виконання;
6.242.   пiдготовка проектiв  порядку  денного,  штатного розкладу,  програм,  планiв,  правил та  iнших  положень,  що
стосуються Статутно.і. дiяльно стi Асоцiацi.і.;
6.24.3.   затвердження Положення про вiдокремленi пiдроздiли;
6.24.4.   затвердження ПОложення про Клуб;
6.245.   прийня" рiшення про утворення/припинення вiдокремленого пiдроздiлу Асоцiацi.і.;
6.24.6.   прийнят" рiшення про позбавлення чпенства,
6.24.7.   подання пропозицiй щодо кацдидатур на посади згiдно штатного розкладу та звiльнення працiвникiв;
6.24.8.   органiзовуе обтIilmпjlати членськж внескiв;
6.24.9.   органiзовуе   дijюводство   в   структурi   Асоцiацi.і.,   сприяе   його   прави]1ьному   здiйсненню   у   вiдокремлених
пiдроздiлах;
6.24.10. забезпечу€ зберiгашя юнфiденцiйно.і. iнформацi.і. та iнформацi.і., отримано.і. в процесi дiяльностi спiлки;
6.24.11. здiйсIIю€ заходи дисциплiнарного впливу на членiв;
6.24.і2. приймас рiшення про створення (засцубa#м) юридичнж осiб та затверджу€ .і.х статути;
6.24.1З. розроблю€ проекг бюджету Асоцiацi'і. та нада€ його ді1я затвердження КОнфереIпіi.і.;
6.24.14. розробляе та  приймае рiшешя  щодо  вiдкритгя  нових  секцiй,  шкiл  та  iнших  структурних  форм,  напрямiв
поширення руху пг]авання серед рiзFш вiюыж груп;
6.24.15. забезпечення та ведення ресстру членiв Асоцiацi.і.;
6.24.16. здiйснення заходiв органiзацiйного характеру по забезпеченню дiяльностi органiв управлiння Асоцiацi.і.;
6.24.17. розробка  та  подання  для  затвердження  Президенту  Асоцiацi.і.,  фiнансож  планiв,  ресстрiв,  вiдомостеЧ,
кошторисiв  доходiв  та  витрат,  структури  органiв  управтіiння,  штатного  розкладу,  iшііих  нормативних  документів
Асоцiацi.і., що регламентують Статутну дiяльнiсть Асоцiацi.і.;
6.24.18. прийом заяв вiд осiб, що виявили бажання на членство в Асоцiацi.і., .і.х анаjliз та впорядкування;
6.24.19. здiйснення iншш оперативно-господарських функцiй, якщо вони не вiдносяться до комI]етенцi.і. iнших органiв
управлiння Асоцiацi.і..
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6.25.      Виюнавчий комiтет Асоцiацi.і. пiдзвiтний КОнференцi.і. Асоцiацi.і. та пiдюнтрольний аудитору.
6.26.      Очо]Iюс Виконавчий комiтет Презшент. який ютус цi засiданнялрганiзову€ дiяльнiсть Виконавчого комiтету,
пiдпису€ документи розробленi Вmонавчим комiтетом. Кожний чТіен Виконавчою юмiтету ма€ 11раво внести на його
розгпяд  пmння,  що  потребують  оперативною  вирiшешя.  Рiшення  Виюнавчого  комiтету  приймаються  простою
бiльшiстю голосiв його членiв. При рiвнiй кijlькостi юлосiв у ходi гоTIосування вирiшаjіьний гот1ос мае юловуючий. У
випадку  немож]іивостi  скл"ння  у  встановлений  термiн  рiшення  можуть  прийматися  i3  застосуванням  будь-якж
засобiв  зв'язку,  зокрема,  але  не  виключно,  опитування  за  допомогою  е]іектронно.і.  пошти,  проведення  засiдашя  в
реж"i скайп-, вiдеоконференцi.і. тощо, в порядку, вmначеному Виконавчим комiтетом,  або б.езпосередньою участю
всiх членiв Виконавчого комiтету за допомогою рiзних засобiв зв'язку у роботi Виконавчого комітету.
6.27.     Рiшення Виконавчою комiтету набирають чинностi з момешу.і.х прий"". якщо в рiшеннi не зазначето iнше
та   оформлюються   протоколом,   який   пiдписусться   IюTIовою   та   секретарем.   Рilпення   Виконавчого   юмітету   с
обов ' язковими для виконання всiма членами.
6.28.      Виюнавчий  комiтет  може  призначати  тЁасовi  комiсi.і.,  утворювати  експертнi  та  iншi  1рупи  фахiвцiв,
вiдряджати.і.хдлявиконаннязавдань(доручень)врайони,мiста,областiУкра1.ниабозакордон.

РОЗдiJт VП. «ВIдОКРЕМЛЕШ ПIдРОЗд1ЛИ АСОЩАЩЁ»
7.1.         Асоцiацiя здiйсшос свою дiяльнiсть на терmорi.і. УкраШи через сво.і. вiдокремленi пiдроздiли, якi створюються
затериторiальнI"при1щипомзамiсцемпроживання/знаходженнянеменш,нiждвохчленiвАсоцiацi.і..
7.2.        Вiдокремленi пiдроздiли, якi утворюються за рiшенням Виюнавчого комiтету Асоцiацi.і..
7.З.        Вiдокремленi пiдроздiли Асоцiацi.і. не мають статусу юридично.і. особи.
7А        Вiдокремленi пiдроздiли Асоцiацi.і. дimь з метою пракгичною втiлення у вiдповiднIж регiОнах статутних цiлей
i завдань Асоцiацi.і., мобiлi3ацi.і. виюристання дTIя мiсцевого або гаTIузевою спортивною потенцiалу, а також з метою
поширення загально.і. дiяльностi Асоцiацi.і..
7.5.        Органiзацiйна    дiяльнiсть,    органи    упрашiння    та    майнове    забезпечення    вiдокремjlеного    пiдроздiлу
реIламентуетьсяцимСтатутом,ПоложеннямпровiдокремленiпiдроздiлитачишимзаюнодавствомУкра.і.ни.
7.6.        Пршинення дi.і. вiдокремленого пiдроздф здiйснюеться згiдно рiшення Виконавчого комiтету Асоцiацi.і..

роздiл Vш. «спортивн1 клуБи Асоц1Ац1Ё»
8.1.        Асоцiацiя здiйсIпос статутну дiяльнiсть спрямовану на створення умов та подальшого розвитку, поширешя та
реалiзацi.і.рiзногонапрямуформсамоорганiзацi.і.населенняшжомствореншспортившклубiв(да]іi-Муби).
8.2.        Створешя Клубiв здiйснюсться з метою поширення завдань (мети), цiлей АсоцiацiПа пропагуванню плавання
по всiй територi.і. Укра.і.ни.
8.3.       Клуб неі вiдокремленим пiдроздiлом Асоцiацi.і. до моменту прийштгя вiдповiдного рiшенчт (про створення
вiдОкреМЛенОЮ  пiдРОЗдiJIУ)  У  ВiдПОВiдНОСТi  дО  даНОГО  СтаТТУ  Та  ПРОВедеННЯ  деРЖаВНОi.  Ре€СТРаЦ1.1.  ЗТ1дНО  ЧИНТОЮ
заюнодавства  Укра.1.ни.  Клуб  у  сво.1.й  дiяльностi  регут1юеться  дан"  Статутом  та  рiшенням  орган1в  упраш1ння
Асоцiацi'l`.
8.4.        Кііуб утворюеться  IIIляхом  самоорганiзацi.і. членiв  Асоцiацi.і. за наявностi  вiдповiдного  бажання. че  менше  2
(двох) осiб, якi мають намiр предсташти Асоцiацiю у пев1юму населеному пунктi iз врахуванням адміністратив1ю-
територiальногоIюдiлувизначеномуКонституцiсюУкра.і.ни.КерусроботоюКлубуголова,якийпризначаетьсяК]убот
шііяхом голосування, простою бiTIьшiстю гопосiв вiд кiлькостi учасникiв Клубу. Голова у сво.і.й дiяTIьностi пiдзвітнии
Виконавчому комiтету Асоцiацi.і..
8.5.        дiяльнiсть Клубу реIулюеться Положенням про Клуб, цим Статутом, а у випадках питань, що не врегупьованi
дан"и документами - чинним законодавством Укра.і.ш.

роздiл 1х. «кошти тА мАйно Асоц1АцП»
9.1.        Асоцiацiя може мати у власностi власнi кошти, цiннi папери, нерухомiсть, обладнання, автотранспорт та iнше
майно, iнIIIi цiнності необхiднi для реалiзацi.і. сво.Ёt Статутш завдань та цiлей.
9.2.        джереламIі надходжень ак"вiв Асоцiацii можуть вистуmтII:
9.2.1.     кошти та матерiаг[ьнi цiнностi переданi Асоцiацi.і..і.і. членами;
9.2.2.     вступнi i членськi внески:
9.2.З.     блаюдiйнi внески;
9.2.4.     надходженш вiд господарсью.і. та комерцiйно.і. дiяльностi органiзацiй, пiдприемств створених Асоцiацiею;
9.2.5.     iншi джерела надходжень незаборонени дiючим законодавством Укра.і.ни.
9.3.        Кошти Асоцiаці.і. використовуються на.і-і. статутнi цiлi та на утр"ання штатного апарату, виконавчш органiв
тощо.
9.4. Реалiзацiя  права  шасностi  Асоцiацi.1.  здiйснюсться  органами  управлiшя  Асоцiацi.1.,  у  вiдповiдност1  до  .1.х
ftомпетенцi.і..
9.5.        Асоцiацiя здiйсню€ необхiднi вiдракування до бюджету, в тому числi загальнообов'язковi платежi та зборил
порядку та розмiрах, передбаченж чинним законодавством Укра.і.Iш.
9.6.        З метою створення стiйюго фiнансовоIтwтану та належного вiдшкодування можливих збиткiв. що виникають
в резуIьтатi стIжiйного лиа та iншж непередбачуванж обставин, Асоцiацiя здiйснюе страхуваннf св.ого май11ового
стану,  майнових  iнтересiв,  здоров'я  та  жи"  членiв  Асоцiацi.і.  у  вiдповiдн"  страховж  ор1`анізаціях  в  порядку
визначеному чинним законодавством Украi.ни.
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9.7.        Асоцiацiя здiйснюе забезпечення наjlежною бухгалтерською, оперативною, статистичного, податкового облiку
в порядку визначеному чинним законодавством Укра.і.ни.
9.8.        Асоцiацiя   використовус   сво.і.  доходи   виключIю   для   фiнансування   видаткiв   необхiдних   для   утримання
органiзацi.і.,  реаjтiзацi.і. .і-і. мети та цілей,  напрямiв дiяльностi.  визначених  цим  Статутом.  Розподiл отриманих доходiв
та/або .і.х частини серед засновникiв, членiв, працiвЕIикiв (крiм оплати .Гхньо.і. працi, нарахування €диною соцiального
внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ц"и осiб заборонено.
9.9.        Асоцiацiя не с платником податку на прибуток так як € неприбутковою органiзацiсю, яка одночасно вiдповiдас
таким  вимоI":  утворена та  заре€стрована в  порядку,  визначеному законом,  що  регулюе дiяльнiсть  неприбутково.і.
органiзацil.; установчi документи Асоцiацi.і. мiсять заборону розподiлу отриманих доходiв (прибуткiв) або .і.х частини
серед   засновникiв   (учасникiв),   членiв   Асоцiацi.і.,   працiвникiв   (крiм   оп71ати   .Ьtньо.і.   працi,   нарахування   единою
соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб; установчi документи передбачають
передачу активiв однiй або кiльком неприбутювим органiзацiям вiдповiдного виду або зарахуваIіня до доходу бюджету
у разi припинення юридиt]но.і. особи (у результатi .і.і. лiквiдацi.L., злитгя, подiлу, при€днання або перетворення); Асоцiацiя
внесена контролюючим органом до Ре€стру неприбуткових установ та органiзацiй.

Роздiл Х. «АУдИТ Ф1НАНСОВОЁ ЗВ1ТНОСТ1 АСОЦ1А1Ш»
10.1.      На   в"оIу    10%    членiв    Асоцiацi.і.,    проводиться   аудит   фiнансово.і.   звiтностi    асоцiацi.і.   i3   залученням
qудитора/цудиторсько.і. фiрми, не пов'язаною/не пов'язано.і. майновими iнтересами з Асоцiацiсю, посадовими особами.
У  такому  разi  членiв  Асоцiацi.і.  самостiйно  укладають  з  визначеним  аудитором/аудиторською  фiрмою  доювiр  про
проведешя аудиту фiнансово.і. звiтностi Асоцiацi.і., в якому зазначаеться обсяг аудиторськIж послуг. Витрати, пов'язанi
iз  проведення  аудиту,  покладаються  на  iнiцiатора  такого  qудиту  або  Конференцiя  може  ухваjIити  рiшення  про
вiдшкодувашIя витрат членiв Асоцiацi.і. на такий аудит.
10.2.      Президент  протягом  1О днiв  з  дати  отримання  запиту  членiв  Асоцiацi.і.  про  аудит та  примiрника  оригiналу
договору  про  проведення  аудиту  фiнансовоi.  звiтностi  зобов'язаний  забезпечити  qудитору  можливiсть  проведення
аудиту та надати завiренi пiдписом уповноважено.і. особи Асоцiацi.і. копi.і. всiх документiв вiдповiдно до визначеного у
доповорi обсягу аудит\орськж послуг.

Роздijl Х1. «ЗВ1ТУВАННЯ КЕР1ВНИХ ОРГАН1В АСОЦ1АЦП ТА ПОРЯдоК ОСКАРЖЕННЯ Р1ШЕНЬ, д1й,
БЕЗд1ЯЛЬНОСТ1 ОРГАН1В УПРАВЛ1ННЯ АСОЦ1А1Ш ТА РОЗГЛЯдУ СКАРГ»

11.1.      Органи  управлiння  Асоцiацi.і.  щорiчно  звiтують  перед  членами  на  Конференцi.і.  з  питань.  пов'язаних  з
реалiзацi€ю пок.тадених на них повноважень та здiйснення статутних завдань Асоцiацi.і..
11.2.      Президент € пiдзвiтним у сво.і.й дiяльностi та пiдItонтропьним Конференцii..
11.3.      РозIпяд щорiчного звiту Президента здiйснюсться на черювому засiданнi Конференцi.і. Асоцiацi.і.. За наслiдком
даного розгI1яду, Конференцiя у вiдповiдностi до цьою Статуту повноважна приймати будь-якi рiшення, що стосуються
доцiльностi займано.і. посади Президента Асоцiацi'і'.
11.4.      Будь-який чіIен Асоцiацi.і. ма€ право особисто ознайомитись iз щорiчною звiтнiстю посадовж осiб Асоцiацi.і. та
iншими документами вразi завчасного подання вiдповiдно.і. заяви Виконавчому комiтету Асоцiацi.і.. Вiдмова вiд грава на
ознайомлення не допусItа€ться.
11.5.      Виюнавчий  комiтет  звiтус  про  винесенi  рiшення,  вчиненi  дi.і.  перед  Президешом  Асоцiаці.і.  у  письмовому
виглядi,   іш1яхом   складення   вiдповiдного   звiту,   я1«гй  затверджуеться   Президентом.   Звiт  Виконавчого   комiте'гу  с
скпадовою частиною звiтностi Президента перед КОнференцiею Асоцiацi.і., що розI`лядас'гъся спij]ьно.
11.6.      Члени Асоцiацi.і. мають пра1зо оскаржити рiшення, дiю або бездiяпьнiсть iншого члена Асоцiацi.і., Президента,
Виконавчого  комiтету,  за винятком  питань,  щодо  яких  Lш4  Статутом  встанов.1ений  iнший  порядок  оскарження  та
прийняття вiдповiдних рiшень, шляхом подання письмово.і. скарги, в тому числi, ajle не виключно:
11.6.1.   на дi.і., бездiятIьнiсть або рiшення члена Асоцiацi.і. або найманого персоналу -первинна скарга пода€ться до
Виконавчою комiтету, який зобов'язаний отримати письмовi пояснення вiд особи, дi.і., бездiяшьнiсть або рiшення яко.і.
оскаржуються, та протягом 20 (двадщти) робочих днiв розглянути скарIу iз письмовими поясненнями та повiдомIгги
про результати .і.і. розIляду скаржнику.  В разi вiдхилення скарги - повторш  скарга  подас'[ъся  до Президента, який
зобов'язаний розглянути скаргу iз обов'язковим викликом члена Асоцiащ.і., яItий скаржитъся, а також члена Асоцiацi.і.,
дi.і., бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться.
11.6.2.   на дi.Vбездiяльнiсть Президента - шляхом подання вiдповiдно.і. скарги на адресу Конференцi.і. у  1o-ти денний
строк, з момеIпу юли особа дiзналась про рiшення/дiю/бездiяльнiсть, що оскаржусться.  Розгт1яд скарг здiйсшо€ться
протягом 20-ти днiв з моменту ресстрацi.і. таю.і. скарги, iз обов'язювим виклиюм ycix зацiкавлени осiб. Про резупьтат
розгляду  скарги  негайно  повiдомляеться  заявник  (скаржник)  про  прийняте  рiшення.  Повiдомлення  скаржника  про
резу]1ьтати  розп1яду  його  скарги  надсилаеться  пошговим  зв'язком,  особисто  пiд розписку  або  iнш"  зручним  для
отримувача способом.
11.6.3.   На   дi.Vбездiяльнiсть   члена   Виконавчою   комiтету  -   первинна   екарга   подаеться   до   Президента,   яItий
зобов'язаний отримати письмовi I]ояснення вiд особи, дi.і., бездiяльнiс'[ъ або рiшення яко.і. Оскаржуються, та протяюм 20
(двадцяти)  робочи  днiв  розглянути  скарIу  iз  письмовими  поясненнями  та  повiдомити  про  резупьтати  .і.і. розгIIяду
скаржнику. В разi вiдилення скарги - повторна скарга 1]ода€ться до Конференцii., яка зобов'язаний розглянути скаргу
iз  обов'язков"  викликом  чjіена  Асоцiацi.і.,  який  скаржитъся,  а також члена  Асоцiацi.і.,  дi.і.,  бездiяльнiсть  або  рiшення
якого оскаржусться.
11.6.4.   на дi.і., бездiяльнiсть або рiшення Конференцil. Асоцiацi.і. -до суду, вiдповiдно до чинного законодавства.
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11.7.      до рiшень, дiй /бездiяльностi, якi можуть бути оскарженi, належать рiшення у межах управлiнсью.і. дiяльностi
керiвних органiв органiзацi'і.. внаслiдок якIж:
11.7.1.   порушено права та/чи законнi iнтереси чи свободи члена Асоцiацi.і';
11.7.2.   створено перешкоди для здiйснення членом орmнiзацi.і. йою прав та/чи законних iнтересiв чи свобод;
11.7.3.   незаконно  покладено  обов'язки  на  чjlена  Асоцiацi.і.  або  незаюнно  застосовано  до  нього  дисIшілiнарну
вiдповiдальнiсть.

Роздiл Х11. «ПОРЯдОК ВНЕСЕШ1Я ЗМШ ТА дОПОВНЕНЬ до СТАТУТУ АСОЦ1АЦ1Ё»
12.1.      Право  на  внесення  будь-яких  змiн,  доповнень,  Itорегувань  у  Статут  Асоцiацi.і.  вiдносять  до  виключно.і.
компетенцi.і` Конференцi.і. Асоцiацil.. дане право не може бути делеговане iнIIIому орmну управлiння чи посадовiй особi
Асоцiацi`l'.
12.2.      Змiни та доповнення до Статуту Асоцiацi.і. вносяться, шляхом затвердженш ново.і. редакцi.і. Статуту, на розI"д
Конференцi.і. Асоцiацi.і. на черюве/позачергове засiдання у письмовiй формi будь-яким iз членiв Асоцiацi.і. за попереднiм
погодженням з Президентом Асоцiацi.і..
12.З.      Прийня"  рiшення  про  внесення  змiн  та  доповнень  у  Статут  Асоцiаці.і. здiйснюсться  шляхом  вiдкрmого
гоіюсування на засiданнi КонфереIщi.і. Асоцiацi.і. необхiдною кiлькiстю присутнiх з правом готюсу не менше нiж 3/4 вiд
загаг]ьно.і. кiгIькостi членiв Асоцiацi.і..
12.4.      Внесення  змiн до  вiдомостей  про  Асоцiацiю,  що  мiстяться  в  €диному державному реестрi  юридичнж та
фiзичних осiб-пiдприсмцiв та Iромадських формуваI1ь. здiйсшосться у порядку передбаченому Законом Укра.і.ни «Про
державну  ресстрацiю  юридичних  осiб  та  фiзичних  осiб-пiдприсмцiв  та  1ромадськIж  формувань»,  з  урахувашям
особлшостей, визначених Законом Укра.і.ни «Про Iромадськi об'сднання».
12.5.      Асоцiацiя повiдомля€ уповноважений орган з  питань реестрацi.і., в якому знаходиться ресстрацiйна справа, у
випадку:  внесенш  змiн  до  цьою  Статуту;  змiн  у  складi  керiвних  органiв  Асоцiацi.і.;  змiни  осiб  уповноваженж
представляти Асоцiацiю та змiни .і-і. мiсцезнаходження.

роздiіі х111. «пр1шинЕння д1яльност1 Асоц1Ац1Ё»
1З.1.      Припинення дiяльностi Асоцiацi.і. може бути здiйснено шляхом прийня" вiдповiдного рiшення Конференцi.і.
Асоцiацi.і.  про  саморозпуск,  за  рiшенням  суду  про  заборону  Iіэомадського  об'€днання  (примусовий  розпуск)  або
реорганiзацiю.
13.2.      Припинення  дiяльностi  Асоцiацi.і.  мас  наслiдком  припинення  юридично.і.  особи  у  порядку  встановjlеному
Заюном Укра.і.ни «Про державну ре€страцiю юридичних осiб. фiзичшж осiб-пiдпри€мцiв та громадськж формувань» з
урахуванням особливостей Закону Укра.і.ни «Про Iромадськi об 'еднашя».
13.3.      При здiйсненнi реорганiзацi.і.,  Асоцiацiя  не може  бути змiнена на юрид1пну особу,  метою яко.і. с одержання
прибутку та подаг[ьшого розподiлу його мiж учасниками.
1З.4.      Рiшення про припинення Асоцiацi.і. приймас Конференцiя Асоцiацi.і. необхiдною кiлькiстю присутнiх з правом
голосу не менше нiж 3/4 вiд загатIьно.і. кiлькостi детіегатiв Асоцiацi.і..
13.5.      Якщо  Конферещiя  Асоцiацi.і.  прийняли  вiдповiдне  рiшення  про  саморозпуск  Асоцiацi.і.,  додатItово  вIщим
органом  управлiшя   виноситься   рiшенш  про  створення  лiквiдацiйно.і.  юмiсi.і.  або  лiквiдатора  для   проведення
припинення громадського спiлки як юридично.і. особи, а також приймас рiшення про використання юштiв та майна
Асоцiацi.і. пiсля .і.і. лiквiдацi.і. вiдповiдно до положень цьою Статуту. Повноваження лiюiдацiйно.і. комiсi.і. або tіiквiдатора
можуть бути покладенi на iнший орган управлiння чи посадову особу Асоцiацi.і..
1З.6.      Повноваження   лiквiдацiйно.і.   юмiсi.і.   або   лiквiдатора   Асоцiацi.і.   та   процедура   саморозпуску   Асоцiацi.і.
починасться з моменту внесення вiдповiдного запису до €диного державного реестру юридичнж та фiзичних осiб про
саморозпуск.
13.7.      Вiдмова у визнаннi рiшення про саморозпуск Асоцiацi'і. мае наслiдком втрату чинностi зазначеним рiшенням.
13.8.      У  разi  саморозпуску  Асоцiацi.і.,  .і-і.  майно  та  кошти  пiсля  задоволення  вимог  кредиторiв  передаються  за
рiшенням КОнференцi.і. Асоцiацi.і. на статутнi та/або благодiйнi цiлi iншому (кiльком iншим) , громадському об ' €днанню.
а вразi вiдсутностi такою рiшення - у дохiд держави або мiсцевого бюджету.
13.9.      Реорганiзацiя Асоцiацi.і. здiйсшосться шляхом.і-і. приеднання до iншого громадською об'€днання такого самого
статусу.  Реорганiзацiя  Асоцiацi.і. здiйсню€ться  на  пiдставi  рiшення  громадсьюго  об'еднання,  яке  присднуеться,  про
припинення дiяльностi з приеднанням до iншою об'€днання та рiшення громадсью.і. органiзацi.і., до яю.і. приеднуються,
про згоду на таке при€днання.
13.10.    Рiшення про реорганiзацiю Асоцiацi.і. приймають Конференцiя Асоцiацi.і. у порядку визначеному цим Статутом.
13.11.    Вступ Асоцiацi.і. до складу громадсько.і. спiлки не € реорганiзацi€ю Асоцiацi.і. та не мае наслiдком припинешя .і.і.
дiяльностi.
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