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1. Загальні положення. 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ФЕДЕРАЦІЯ СТРІЛЬБИ УКРАЇНИ" 

є недержавною, некомерційною, неприбутковою, незалежною, 

добровільною, самоврядною громадською організацією фізкультурно-

спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення 

розвитку Стрільби. 

1.2. Засновниками ФСУ виступили 

1) 

2) 

1.3. Діяльність ФСУ здійснюється на засадах добровільності, 

самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед 

законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, 

відкритості та публічності. 

1.4. В своїй діяльності ФСУ керується Конституцією України, Законом 

України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про фізичну 

культуру і спорт», чинним законодавством України, Статутом МФСС. 

1.5. Повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ФЕДЕРАЦІЯ 

СТРІЛЬБИ УКРАЇНИ " 

Власна назва - ФЕДЕРАЦІЯ СТРІЛЬБИ УКРАЇНИ. 

Власна назва англійською мовою – 

Скорочене найменування – ФСУ. 

Скорочене найменування англійською мовою – ___. 

1.6. Офіційною мовою ФСУ є українська мова, а в міжнародних 

відносинах використовуються офіційні мови МФСС. 

1.7. ФСУ набуває статусу юридичної особи з моменту державної 

реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

1.8. ФСУ здійснює свою діяльність на території України. 

1.9. ФСУ має відокремлені підрозділи – місцеві осередки, які 

створюються за територіальним принципом по місцю проживання, 

роботи чи навчання членів при наявності не менше 5 чоловік. 

Відокремлені підрозділи здійснюють свою діяльність на основі цього 

Статуту та положень про них, прийнятих їх вищими керівними 

органами та затверджених Виконкомом. Положення місцевих 

осередків повинні відповідати вимогам Закону України «Про 

громадські об’єднання». 

Відокремлені підрозділи набувають статусу юридичної особи в 

поряду, визначеному, Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», з урахуванням особливостей, установлених Законом 

України «Про громадські об’єднання». 

1.10. ФСУ має печатку із своїм найменуванням та емблемою, штампи, 

бланки та інші необхідні реквізити та символіку, які затверджуються 

та реєструються у встановленому порядку. 

1.11. ФСУ має печатку, штамп, бланки, емблему, прапор, вимпел, жетони, 

медалі, грамоти, дипломи, призи, свідоцтва та іншу атрибутику та 

символіку. 

Емблема ФСУ є неподільною композицією, що складається з: 

- назви ФСУ; 

- назви ФСУ на англійській мові USF; 

- стрілецької мішені; 

- малого гербу України – тризубу. 



Усі права інтелектуальної власності на емблему, гімн, прапор ФСУ, в 

тому числі право на їх використання, належать виключно ФСУ. 

1.12. Використання атрибутів ФСУ має сприяти розвиткові Стрілецького 

спорту і не принижувати його гідності: будь-який зв’язок між 

атрибутами ФСУ та товарами або послугами забороняється, якщо 

такий зв’язок порушує права інтелектуальної власності ФСУ. 

1.13. ФСУ для досягнення своєї статутної мети та завдань має право від 

свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих 

немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у 

суді, господарському та третейському суді. 

1.14. ФСУ може вступати в міжнародні громадські та інші організації, 

підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, вчиняти відповідні 

правочини, а також брати участь у здійсненні заходів, що не 

суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

1.15. ФСУ здійснює володіння, користування та розпорядження своїм 

майном згідно зі статутними завданнями, метою своєї діяльності та 

чинним законодавством. 

1.16. Федерація має право залучати до співпраці українських та іноземних 

фахівців, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати 

праці штатних працівників. 

1.17. ФСУ вправі відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так 

і в іноземній валюті в установах банків у встановленому законом 

порядку. 

1.18. ФСУ не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава 

не несе відповідальності за зобов’язаннями ФСУ. Члени ФСУ не 

несуть відповідальності за його зобов’язаннями, так як і ФСУ не несе 

відповідальності за зобов’язаннями його членів, а також юридичних 

осіб, що створюються за участю ФСУ, як і вони не відповідають за 

зобов'язаннями ФСУ. 

1.19. ФСУ у своїй діяльності зобов’язується дотримуватися національних та 

міжнародних актів з питань антидопінгового контролю у спорті, 

Етичного кодексу Міжнародного Олімпійського Комітету та 

Медичного кодексу Олімпійського руху. 

 

2. Мета, напрями діяльності та права ФСУ. 

2.1. Метою діяльності ФСУ є захист законних інтересів своїх членів та 

сприяння розвитку кульової та стендової стрільби в Україні у 

співробітництві з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськими та іншими об’єднаннями на засадах 

незалежності та доброї волі, в інтересах спорту. 

2.2. Сприяння організації масових заходів, фестивалів, показових виступів 

присвячених спорту та відпочинку, які б знайомили з стрільбою, 

фізичною культурою, пропагували здоровий спосіб життя та 

підвищували інтерес загалу і молоді до спорту та здорового способу 

життя. 

2.3. ФСУ забезпечує 

-  сприяння підвищенню ролі Стрільби у всебічному і 

гармонійному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню 

здорового способу життя; 

- сприяння удосконаленню системи підготовки висококвалі-

фікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню успішного 

виступу українських спортсменів на спортивних змаганнях; 



-  сприяння розвитку і зміцненню зв’язків  з міжнародними та 

іншими спортивними федераціями, асоціаціями, об’єднаннями, 

сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних та інших 

спортивних організаціях і об’єднаннях; 

-   пропаганда і популяризація стрілкових видів спорту серед 

населення; 

- розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Стрільби, що 

сприяє відродженню національких традицій стрілецькоrо спорту; 

- сприяння демократизації управлінням стрілецьким спортом в 

Україні; 

− присвоєння спортсменам, тренерам, суддям спортивних звань та 

нагород; 

− сприяння формуванню та підготовці збірних команд зі стрільби; 

− організацію та проведення змагань (міжнародні, офіційні 

міжнародні, всеукраїнські, офіційні змагання, тощо); 

- сприяння участі у будівництві та експлуатації спортивних споруд. 

2.4. Сприяння проведенню в різних містах України семінарів, навчально-

тренувальних занять, конференцій з метою обміну інформацією та 

досвідом з залученням спеціалістів (майстрів) з закордону. 

  

2.5. Для досягнення статутної мети ФСУ, у відповідності до чинного 

законодавства України сприяє реалізації таких напрямів 

діяльності: 

2.5.1. створення мережі дитячо-юнацьких і молодіжних культурно-

спортивних центрів, груп, секцій без мети отримання прибутку; 

2.5.2. надання матеріальної, фінансової, правової, інформаційної та 

технічної допомоги членам Федерації; 

2.5.3. вивчення та розвитку стрільби, як невід'ємної частини світової 

культури; 

2.5.4. створення необхідної навчально-методологічної бази для ефективного 

розвитку Стрілецького спорту в Україні через вивчення і 

використання досвіду розвитку Стрілецького спорту в інших країнах; 

2.5.5. адаптація Стрілецького спорту до сучасних умов та тенденцій в 

Україні; 

2.5.6. розвиток і зміцнення міжнародних зв'язків з подібними центрами 

розвитку спорту інших країн, міжнародними спортивними й 

громадськими організаціями; 

  

2.6. Для здійснення мети та реалізації статутних завдань ФСУ має 

право: 

2.6.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати 

свою мету; 

2.6.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної 

влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

2.6.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, 

що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації; 

2.6.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні 

проектів нормативно-правових актів, що видаються органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 



органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 

ФСУ та важливих питань державного і суспільного життя; 

2.6.5. проводити мирні зібрання; 

2.6.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства; 

2.6.7. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність в 

порядку, передбаченому законом, якщо така діяльність відповідає меті 

ФСУ та сприяє її досягненню; 

2.6.8. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими 

організаціями та міжнародними урядовими організаціями з 

дотриманням законів України та міжнародних договорів України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

2.6.9. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової 

інформації; 

2.6.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що 

утворюються органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення 

консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки 

рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності; 

2.6.11. на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів відповідно до закону; 

2.6.12. здійснювати організацію культурно-масових, спортивних, оздоровчих, 

освітніх та інших заходів; 

2.6.13. здійснювати витрати за наступними напрямками, включаючи, але не 

обмежуючись: 

-  забезпечення організації та проведення спортивних змагань, 

культурно-масових, спортивних, оздоровчих, освітніх та інших 

заходів; 

- допомога іншим організаціям; 

- виготовлення поліграфічної продукції та організація її 

розповсюдження; 

- здійснення суспільно-корисної та соціальної діяльності; 

- виготовлення та розповсюдження сувенірної продукції, нагородної 

продукції; 

- оплата юридичних, аудиторських, перекладацьких, нотаріальних, 

банківських, страхових, поштових послуг та інших послуг, послуг з 

допінг-контролю; 

- господарчі витрати, придбання канцтоварів, основних засобів, 

необоротних матеріальних активів, придбання та обслуговування 

оргтехніки, придбання програмного забезпечення, тощо; 

- утримання власного та орендованого майна, експлуатаційні витрати, 

охорона, ремонт; 

- утримання автомобілів, оренда транспортних засобів, придбання 

паливно-мастильних матеріалів, оплата транспортних послуг; 

- забезпечення діяльності комісій, проведення конкурсів та вікторин; 

- оплата праці, нарахування на фонд оплати праці, витрати на 

відрядження. 

 

2.6.14. здійснювати інші права, не заборонені законом, що відповідають 

статутним завданням та законодавству про неприбуткові організації. 

2.7. Для досягнення мети і виконання статутних завдань ФСУ вишукує та 



акумулює кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї 

діяльності. 

ФСУ може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним і 

фізичним особам. 

  

3. Членство в ФСУ. 

3.1. Членами ФСУ є фізичні особи, які досягли 18 років, що виявили 

бажання вступити до його складу та отримали статус члена ФСУ у 

порядку, визначеному цим Статутом. 

3.2. Членство в ФСУ є добровільним і може бути індивідуальним, 

почесним та доброчинним. 

3.3. Індивідуальними членами Федерації можуть бути 

 громадяни 

України та іноземні громадяни, які визнають Статут та 

погодились і підписали „Декларацію стрільця Федерації стрільби 

України”, яка повністю відповідає Правилам Міжнародної 

Федерації Стрілецького спорту та встановлює правила поведінки 

спортсмена, сплачують у встановленому порядку вступні та 

членські внески і активно сприяють діяльності Федерації. Члени 

ФСУ персонально не відповідають за борги та зобов’язання ФСУ. 

Суб’єктами розвитку стрільби (далі – Суб’єкти) можуть бути 

колективи підприємств, установ та організацій, які визнають Статут 

Федерації, сприяють та підтримують організаційно або фінансово її 

діяльність, сплачують членські внески.  Прийом індивідуальних 

членів від Суб’єктів здійснюється за рішенням Президії на підставі 

рішення відповідного виконавчого органу Суб’єкта та поданої заяви. 

3.5. ФСУ може мати почесних членів та Почесних Президентів. 

Почесне членство є відзнака, якою винагороджує ФСУ. 

Почесними членами можуть бути громадяни України, особи без 

громадянства та громадяни інших країн, які своєю діяльністю і 

життям утверджують в світі ідеали демократії та прогресу, внесли 

значний вклад в розвиток Стрілецького спорту в цілому так і 

безпосередньо сприяють виконанню ФСУ її статутних завдань. 

3.6. Рішення про обрання Почесного члена Федерації, Почесного 

Президента Федерації приймається Конференцією Федерації простою 

більшістю голосів. 

Почесні члени мають право приймати участь у роботі Федерації та її 

органів (у тому числі Конференції) але без права вирішального голосу. 

Відповідно їхні голоси не враховуються у квотах щодо призначення 

Позачергової Конференції, дострокових виборів, належного кворуму 

засідань тощо. 

 

3.7. За пропозицією Президія Конференція може обрати членом-

доброчинцем ФСУ високоповажних осіб, які зробили вагомий вклад у 

розвиток Стрілецького спорту в Україні та світі. Вони запрошуються 

на засідання Конференцій та інших заходів, що проводяться під 

егідою ФСУ. Члени-доброчинці не мають права голосу. 

  

3.8. Обрання у члени ФСУ здійснюється за умови: 

3.8.1. наявності письмової заяви на ім'я Президента. В заяві необхідно 

вказати дані, які визначені Конференцією Федерації і є обов'язковими 

при вступі до Федерації. 



3.8.2. визнання кандидатами положень установчих документів ФСУ; 

3.8.3. сприяння кандидатами діяльності ФСУ. 

3.9. Кожний індивідуальний член ФСУ має один голос. 

3.10. Прийом в члени Федерації здійснюється за заявами ін-

дивідуальних членів та рішеннями зборів, колективів підпри-

ємств, установ та організацій. Рішення про прийом в члени Феде-

рації та виключення з членів Федерації приймає Президія Федера-

ції , або місцевий осередок Федерації. 

3.11. Членам ФСУ видаються посвідчення і нагрудні знаки встановленого 

зразка. 

3.12. Члени ФСУ виконують свої обов’язки на громадських засадах, але їм 

компенсуються витрати на проїзд, проживання тощо під час 

виконання їхніх обов’язків. 

3.13. Член Федерації з обмеженими фінансовими можливостями може 

звернутися до Президії Федерації з проханням про зниження 

розмірів членського внеску (суб’єкти, підрозділи, осередки, у 

яких вид спорту тільки починає розвиватися).  

  

3.14. Призупинення членства та виключення з членів Федерації.  

 

3.14.1. Призупинення членства Федерації може бути на підставі:  

- доповіді Відповідального секретаря членство може бути 

призупинено у кінці поточного року на три (3) місяці;  

- несвоєчасної виплати в повному обсязі членських внесків 

(Президія Федерації має право знизити розміри членських внесків 

за заявою її члена при умові вмотивованої причини); 

- невиплати членського внеску до 31 грудня поточного року;  

- рішення Президії Федерації, якщо це сприятиме 

досягненню її цілей. 

3.14.2. Підставами виключення з членів Федерації є: 

 ліквідації ФСУ; 

3.14.3. заява індивідуального члена Федерації, або рішення зборів 

колективу-колективного члена про вихід з членів Федерації, які 

подаються до місцевого осередку чи президії Федерації;  

3.14.4. невиплата членських внесків протягом одного (1) року та 

одного (1) кварталу наступного; 

 

3.14.5. невиконання членами вимог Статуту Федерації та дії, що 

суперечать чи не відповідають Статуту та підписаній „Декларації 

стрільця Федерації стрільби України”.  

3.14.6. визнання члена ФСУ судом недієздатним або безвісти відсутнім; 

3.14.7. смерті члена ФСУ. 

 

4. Права та обов’язки членів ФСУ. 

4.1. Члени ФСУ мають право: 

4.1.1. брати участь у заходах, здійснюваних ФСУ; 

4.1.2. вносити пропозиції про включення до порядку денного Конференції, 

Президія питань для обговорення; 

4.1.3. обирати та бути обраними в органи управління ФСУ; 

4.1.4. вносити пропозиції до органів управління ФСУ; 

4.1.5. отримувати інформацію про діяльність ФСУ; 

4.1.6. звертатись у відповідні органи ФСУ за допомогою; 



4.1.7. -   користуватись у встановленому порядку майном і символікою 

Федерації; 

4.1.8. -  виключно зa згодою Федерації вести прямі або побічні переговори, 

підписувати будь-які угоди щодо своєї участі у всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях від імені Федерації, рекламувати і 

використовувати найменування Федерації на радіо та телебаченні; 

4.1.9. вийти з членів ФСУ у будь-який час за власним бажанням. 

4.1.10. В змаганнях і заходах, які проводить Федерація, мають право брати 

участь тільки її члени. Інші особи беруть участь у змаганнях та 

заходах зa рішенням Федерації; 

  

4.2. Члени ФСУ зобов’язані: 

4.2.1. дотримуватись вимог Статуту ФСУ; 

4.2.2. брати участь у Конференціях; 

4.2.3. брати активну участь у діяльності, сприяти досягненню мети та 

завдань ФСУ; 

4.2.4. виконувати рішення Конференції та інших виборних органів ФСУ; 

4.2.5. своєчасно сплачувати членські внески; 

4.2.6. не допускати дій, що наносять ФСУ матеріальну шкоду чи шкодять 

його репутації; 

4.2.7. за вимогою інформувати Президію про свою діяльність як члена ФСУ; 

 залучати до співпраці з Федерацією зацікавлених осіб як в Україні, так 

і за її межами. 

 

5. Статутні органи ФСУ, їх компетенція та порядок утворення 

5.1. Статутними органами ФСУ є: 

5.1.1. Конференція 

5.1.2. Президія 

5.1.3. Президент 

5.1.4. Ревізійна комісія 

  

5.2. Конференція 

5.2.1. Конференція є вищим статутним органом ФСУ. 

Статус делегата Конференції мають тільки члени Федерації, обрані за 

регіональною квотою від адміністративно-територіальних областей 

України,   автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя 

(надалі – адміністративно-територіальних одиниць). 

Регіональна квота визначається в залежності від числа індивідуальних 

членів Федерації в даної адміністративно-територіальної одиниці за 

тридцять 30 днів до початку Конференції: по одному делегату від 

кожних двадцяти 20 членів Федерації.  Адміністративно-територіальні 

одиниці, які мають менш ніж двадцять 20 індивідуальних членів 

Федерації мають право обрати на Конференцію одного 1 делегата. 

При вирішенні питань кожний делегат Конференції має один голос. 

Голосування за дорученням не дозволяється. 

Делегати на Конференцію згідно з встановленими регіональними 

квотами обираються місцевими осередками. Список делегатів 

Конференції, що обрані місцевими осередками надсилається до 

Виконавчого комітету не пізніше ніж за сім 7 днів до початку 

Конференції. 

 

5.2.2. Чергова Конференція проводиться не менше одного разу на чотири на  



4 роки. Дату та місце проведення Чергової Конференції визначає 

Президія. 

Дата, місце проведення та проект порядку денного Чергової 

Конференції мають бути доведеними через місцеві осередки до відома 

кожного члена Федерації щонайменш за шістдесят 60 днів до дати до 

дати її скликання. 

Пропозиції від членів Федерації щодо порядку денного Чергової 

Конференції мають бути надіслані до Президії Федерації не пізніше 

ніж за тридцять 30 днів до початку Конференції. 

Порядок денний, тези доповідей, звітів та інші матеріали, що 

потребують обговорення, мають бути надані кожному місцевому 

осередку Федерації не пізніше ніж за п'ятнадцять (15) днів до початку 

Конференції. 

 

5.2.3. Позачергова Конференція скликається на вимогу Президента або не 

менш як однієї третини членів ФСУ, або на вимогу не менше ніж 10% 

членів (учасників) ФСУ, які з метою організації скликання та 

проведення Конференції визначають спеціально уповноваженого на це 

члена (учасника) з числа ініціаторів скликання Конференції;. 

5.2.4. Позачергова Конференція має відбутися  у термін сорока п’яти 45 днів 

від дати відповідного рішення Президії або письмової вимоги членів 

Федерації. Дату та місце проведення Позачергової Конференції 

визначає Президія. 

Дата, місце проведення та проект порядку денного Позачергової 

Конференції мають бути доведеними через місцеві осередки до відома 

кожного члена Федерації щонайменш за тридцять (30) днів до дати її 

скликання. 

Порядок денний, тези доповідей, звітів та інші матеріали Позачергової 

Конференції, що потребують обговорення, мають бути надані 

кожному місцевому осередку Федерації щонайменш за п'ятнадцять 15 

днів до початку Конференції. 

Прийняти участь у Черговій або Позачерговій Конференції може будь-

який член Федерації, але право вирішального голосу мають лише 

делегати Конференції. 

 

5.3. Конференція має право приймати рішення лише з питань, що входять 

до порядку денного. 

5.3.1. Конференція правомочна вирішувати питання, якщо на ній присутні 

не менше 2/3 членів (делегатів), обраних місцевими осередками. Усі 

рішення Конференції, крім виборів, приймаються простою більшістю 

голосів присутніх членів Конференції відкритим голосуванням, за 

винятком випадків коли таємного голосування вимагають більш ніж 

20 % присутніх членів Конференції та рішення про внесення змін до 

Статуту товариства та про ліквідацію товариства, які приймаються 

більшістю присутніх делегатів не менше 3/4 голосів. 

5.3.2. Голосування за довіреністю не дозволяється. 

5.3.3. Вибори на Конференції мають проводитися таємним голосуванням за 

винятком випадків, коли є тільки один кандидат на одне вакантне 

місце та Конференція прийме рішення про відкрите голосування. 

 

5.3.4. На Конференції головує Президент, а за його відсутності – один з 

Віце-президентів або особа призначена Конференцією. 



5.3.5. При таємному голосування дійсними визнаються тільки ті бюлетені, в 

яких є тільки один голос на одне вакантне місце. 

5.3.6. За рівності голосів вирішальним є голос Президента або головуючого. 

5.3.7. Питання порядку денного мають повідомлятись членам ФСУ 

щонайменше за 15 днів до скликання Конференції. 

  

5.3.8. До виключної компетенції Конференції належать такі питання: 

5.3.8.1. затвердження Статуту ФСУ, з виключеннями передбаченими п.п. 

5.4.6.16. цього Статуту; 

5.3.8.2. затвердження змін та доповнень до Статуту ФСУ; 

5.3.8.3. визначення основних напрямів діяльності та розвитку ФСУ; 

5.3.8.4. визначення кількісного складу ФСУ і Президії, обрання та 

відкликання Президента, Віце-президентів, членів Президії та 

Ревізійної комісії; 

5.3.8.5. прийняття основоположних та обов’язкових для всіх членів рішень з 

питань діяльності ФСУ; 

5.3.8.6. заслуховування і затвердження звітів Президента, Президії, Ревізійної 

комісії; 

5.3.8.7. затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що 

закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та 

витрат в рік проведення Конференції та  плану бюджету на наступний 

рік; 

5.3.8.8. проведення один раз на чотири роки звітно-виборної сесії обрання або 

переобрання: 

Президента; 

Першого віце-президента, у разі подання кандидатури Президентом; 

Віце-президентів; 

членів Президії; 

членів Ревізійної комісії. 

5.3.8.9. затвердження у встановленому порядку емблеми, прапора, гімну, 

знаків для товарів і послуг; 

5.3.8.10. обрання почесних членів, Почесних президентів та членів-

доброчинців; 

5.3.8.11. прийняття рішення про саморозпуск ФСУ, визначення чисельності та 

персонального складу комісії з ліквідації ФСУ, напрямків 

використання майна ФСУ, що залишиться після його саморозпуску; 

5.3.8.12. прийняття рішення про продаж нерухомого майна, що належить ФСУ 

на правах власності; 

5.3.8.13. розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність Президента, Президії та 

Ревізійної комісії з прийняттям відповідних рішень; 

5.3.8.14. скасування рішень Президента та Президії, що не відповідають 

законодавству, Статуту, внутрішнім документам ФСУ чи меті 

діяльності ФСУ; 

5.3.8.15. прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності ФСУ, в тому 

числі віднесені до компетенції інших органів ФСУ, якщо Конференція 

прийме відповідне рішення. 

  

5.3.9. До компетенції Конференції належать такі питання: 

5.3.9.1. застосування етико-дисциплінарних санкцій до членів ФСУ: 

5.3.9.1.1. призупинення повністю або частково повноважень на визначений 

термін за порушення вимог Статуту або чинного законодавства або 

здійснення аморального вчинку чи дії, що завдали шкоди ФСУ; 



5.3.9.1.2. тимчасове або постійне позбавлення членства за порушення вимог 

Статуту і чинного законодавства або вчинення дій, що завдали шкоди 

ФСУ; 

5.3.9.2 вирішення інших питань діяльності ФСУ. 

5.3.10. До прийняття рішення про виключення, Президія може попередньо 

позбавити відповідного члена ФСУ всіх або частини прав, прерогатив 

та посад, які виходять з його членства. 

5.3.11. Конференція може передавати певні повноваження Правлінню крім 

тих, що належать до виключної компетенції Конференції. 

  

5.4. Президія. 

5.4.1. Президія є виконавчим органом ФСУ у період між Конференціями. 

Президія організує виконання рішень Конференції та здійснює 

загальне керівництво діяльністю ФСУ. Президія звітує перед 

Конференцією на менше ніж один раз на чотири роки. 

5.4.2. Президія обирається за пропозицією Президента строком на 4 роки з 

членів ФСУ звітно-виборною Конференцією, на якій визначається 

його кількісний склад. Президія утворюється з: 

- Президента; 

- Віце-президентів; 

інших членів, обраних Конференцією. 

5.4.3. Засідання Президії проводяться не менше двох разів на рік і можуть 

скликатися позачергово за рішенням Президента або на вимогу не 

менше однієї третини складу Президії. У разі необхідності Президія 

може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі 

та про порядок голосування. 

5.4.4. На засіданнях Президії головує Президент, а в разі його відсутності – 

один з Віце-президентів за дорученням Президента. Президія має 

право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не 

менше 2/3 від загальної кількості членів. Рішення приймаються 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівності голосів 

вирішальним є голос Президента або головуючого. 

5.4.5. У терміновому випадку Президент або за його дорученням один з 

Віце-президентів може запропонувати прийняття рішення 

голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість 

отриманих відповідей у визначений термін не менше ніж половина 

загальної кількості членів Президії плюс один і якщо кількість 

відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, 

досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим. 

  

5.4.6. До компетенції Президії входить: 

5.4.6.1. внесення на розгляд звітно-виборної Конференції пропозиції щодо 

кількісного та персонального складу ФСУ; 

5.4.6.2. керівництво поточною діяльністю ФСУ в період між Конференціями; 

5.4.6.3. нагляд за дотриманням членами ФСУ положень Статуту ФСУ, норм 

чинного законодавства України; 

5.4.6.4. визначення питань порядку денного чергових або позачергових 

Конференцій; 

5.4.6.5. вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності ФСУ; 

5.4.6.6. на основі обґрунтованих потреб вносить зміни до кошторису доходів 

та витрат на рік, шляхом перерозподілу планових показників статей 

кошторису в межах загальної затвердженої суми; 



5.4.6.7. прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію 

відокремлених підрозділів ФСУ, затвердження положень (статутів) 

таких підрозділів, призначення їх керівників; 

5.4.6.8. контроль за дотриманням відокремленими підрозділами ФСУ 

положень про них; 

5.4.6.9. заснування ФСУ юридичних осіб, в тому числі засобів масової 

інформації, затвердження положень (статутів) таких юридичних осіб 

та їх ліквідація 

5.4.6.10. забезпечення виконання рішень Конференції; 

5.4.6.11. затвердження, за пропозицією Президента, коло повноважень Віце-

президентів та інших членів Президії; 

5.4.6.12. розроблення пропозицій з різних питань функціонування ФСУ; 

5.4.6.13. прийняття рішень про надання патронату на таких умовах, які він 

вважає доцільними, національним або регіональним комплексним 

спортивним змаганням за умови, що вони організовані під контролем 

ФСУ; 

5.4.6.14. створення постійних комісій або комісій, що скликаються у разі 

необхідності, та робочих груп, визначення їх обов’язків, прийняття 

рішення про їх розпуск; 

5.4.6.15. визначення розмірів вступних та членських внесків; 

5.4.6.16. обрання виконавчого комітету (Виконкому) Федерації; 

5.4.6.17. приймає рішення про прийом до складу Федерації і виключення з 

членів Федерації; 

5.4.6.18. затверджує зразки печаток, штампів та символіки Федерації; 

5.4.6.19. затверджує Положення про ревізійну комісію; 

5.4.6.20. застосовує етико-дисциплінарні санкції до членів ФСУ, а саме: 

- зауваження; 

- попередження; 

- дискваліфікація; 

- тимчасове припинення фінансування. 

5.4.6.21. затвердження змін та доповнень до Статуту, внесення яких 

передбачається виключно змінами у законодавстві. 

  

5.5. Президент. 

5.5.1. Президент є керівником ФСУ (вищою посадовою особою). Президент 

звітує перед Конференцією на менше ніж один раз на чотири роки. 

Президент обирається з числа членів ФСУ звітно-виборною 

Конференцією строком на 4 роки. Президент може обиратися на будь-

який наступний чотирирічний термін. 

5.5.2. На час, коли Президент не може виконувати свої обов’язки, їх виконує 

за дорученням Президента один із Віце-президентів. 

  

5.5.3. До компетенції Президента належить: 

5.5.3.1. очолення Президії; 

5.5.3.2. підготовка і скликання засідань Президії, головування на них; 

5.5.3.3. представляє ФСУ в Україні та за кордоном; 

5.5.3.4. вчиняє та підписує правочини від імені ФСУ; 

5.5.3.5. від імені ФСУ розпоряджається коштами та майном ФСУ відповідно 

до рішень Конференції, Президії та  статутних завдань ФСУ; 

5.5.3.6. репрезентує Стрільбу в Україні та захищає її інтереси; 

5.5.3.7. керує виконанням програм ФСУ; 

5.5.3.8. призначає та звільняє працівників апарату ФСУ, затверджує коло їх 



повноважень. Затверджує штатний розпис і чисельність апарату 

Дирекції ФСУ, встановлює розміри посадових окладів, укладає 

контракти зі штатними працівниками у випадках передбачених 

законом; 

5.5.3.9. готує пропозиції до Конференції щодо кандидатур Віце-президентів та 

членів Президії; 

5.5.3.10. вносить на затвердження Президії пропозиції щодо кола повноважень 

Віце-президентів та інших членів Президії, може передавати частину 

своїх повноважень Віце-президентам; 

5.5.3.11. призначає і звільняє посадових осіб підприємств, організацій, установ, 

укладає з ними контракти, якщо інше не передбачено статутами таких 

підприємств, організацій, установ; координує діяльність установ, 

організацій, підприємств ФСУ; 

5.5.3.12. без довіреності діє від імені ФСУ у відносинах з підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності, що зареєстровані в 

Україні та/або за її межами; 

5.5.3.13. від імені ФСУ видає доручення та довіреності; 

5.5.3.14. створює робочі органи (комісії, робочі групи) для вирішення поточних 

питань діяльності ФСУ, затверджує  їх повноваження, призначає їх  

членів і керівників; 

5.5.3.15. забезпечує міжнародну діяльність ФСУ, укладає договори та угоди з 

федераціями, асоціаціями інших держав, а також з міжнародними 

спортивними організаціями; 

5.5.3.16. видає накази, розпорядження тощо; 

5.5.3.17. виконує всі інші функції, крім тих, що віднесені до компетенції 

Конференції та Президії. 

  

5.6. Віце-президенти 

5.6.1. Перший віце-президент, Віце-президенти, за пропозицією Президента,  

обираються Конференцією строком на 4 роки та виконують свої 

обов’язки, що пропонуються Президентом та затверджуються 

Президією, керуючись цим Статутом. 

5.6.2. За пропозицією Президента може бути обрано Першого віце-

президента, порядок обрання та коло його повноважень визначається 

п.п. 5.6.1. Статуту. 

  

5.7. Ревізійна комісія 

5.7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ФСУ здійснює 

Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією з трьох членів ФСУ 

строком на 4 роки з правом переобрання. Члени Ревізійної комісії 

обирають голову та секретаря зі свого складу. 

5.7.2. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується 

Президією, та цього Статуту. 

5.7.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФСУ подання 

їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів. 

5.7.4. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів. 

5.7.5. Ревізійна комісія підзвітна та доповідає про результати проведених 

перевірок Конференції не менше одного разу на чотири роки. 

  

5.8. Виконком 

5.8.1. Виконавчий комітет Федерації обирається на Президії строком на 

чотири роки. 



 

5.8.2. Виконавчий комітет: 

 

 -  забезпечує виконання рішень Конференції та Президії; 

-  готує засідання Президії та проведення Конференції; 

-  представляє Федерацію в інших організаціях; 

- приймає та звільняє штатних працівників на підставі рішень 

Конференції та Президії Федерації; 

- розпоряджається коштами та майном Федерації, здійснює фінансові 

операції, веде відповідну фінансову документацію; 

-  вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Федерації. 

5.8.3. Офіційними особами Федерації є: 

президент; 

віце-президенти. 

Офіційні особи обираються Конференцією на чотири (4) роки. 

Кількість віце-президентів та членів Президії визначається на 

Конференції. 

5.9. Відповідальний секретар: 

5.9.1. 

 

 

5.9.2. 

 

 

5.9.3. 

 

 

5.9.4. 

Відповідальний секретар відповідає за організацію, управління та 

спрямування діяльності Президії ФСУ. 

 

Відповідальний секретар призначається на посаду або звільняється з 

неї Конференцією ФСУ. 

 

Відповідальний секретар повинен мати вищу освіту, досвід роботи у 

стрілецькому спорті та вільно володіти англійською мовою.  

4. Відповідальний секретар відповідає за:  

- затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФСУ;  

- підготовку та складання щорічного календаря спортивно-масових 

заходів ФСУ;  

-  підготовку та складання міжнародного календаря змагань ФСУ; 

-  підготовку матеріалів та документів на засідання Конференції, 

Президії, Виконавчого комітету;  

- контроль за виконанням рішень органів управління ФСУ;  

- підготовку письмового проекту звіту Президії та подання його до 

Президії;  

- виконання інших повноважень, визначених Президентом та/або 

іншим органом управління ФСУ. 

 
- Генеральний секретар зобов’язаний бути присутніми на засіданнях 

Конференції, Президії і Виконавчого комітету.  
 

6. Процедура проведення Конференції. 

6.1. Президент або, за його відсутності, присутній Віце-президент за 

дорученням Президента, головує на засіданнях Конференції. За 



відсутністю Президента та Віце-президентів головує член ФСУ 

обраний Конференцією. 

6.2. Головуючий оголошує сесію відкритою на підставі інформації про 

реєстрацію членів ФСУ та наявності кворуму, веде засідання і 

закриває сесію Конференції. 

 

6.3. Процедура обрання  Президента: 

6.4. При виборах на Конференції кандидат вважається обраним у першому 

раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала більшість 

присутніх делегатів (тобто половина голосів плюс один). Якщо 

обрання у першому раунді не відбулося, між двома кандидатами, що 

набрали більшу кількість голосів проводиться другий раунд, за 

результатами якого обирається особа, що підтримана простою 

більшістю голосів. 

Кандидатура на обрання Президентом Федерації пропонується будь-

яким членом Федерації і надсилається до Виконавчого комітету не 

менш ніж за двадцять 20 днів до дати відкриття Конференції. Діючий 

Президент має право бути повторно висунутим на цю посаду. 

Прізвища всіх кандидатів на посаду Президента Федерації 

надсилаються Виконавчим комітетом усім місцевим осередкам не 

пізніше ніж за п'ятнадцять 15 днів до початку Конференції. 

Дострокові перевибори Президента, віце-президентів, членів Президії 

призначаються при наявності письмової вимоги 1/3 членів Федерації.  

Для проведення дострокових перевиборів Президента, віце-

президентів, членів Президії скликається Позачергова Конференція. 

6.5. У разі відмови всіх заявлених кандидатів від участі у виборах 

Президента кандидатури висуваються безпосередньо учасниками 

Конференції. 

 

6.6. Процедура обрання членів Президії: 

6.7. Президія обирається за пропозицією Президента строком на 4 роки з 

членів ФСУ звітно-виборною Конференцією, на якій визначається її 

персональний та кількісний склад. 

6.8. У разі вакансії Конференція обирає нового члена Президії на своєму 

наступному засіданні. Обраний член Президії закінчує термін 

повноважень попередника, якого він замінив. Після цього він має 

право на будь-яку посаду у Президії і новому складі ФСУ. 

  

8. Внесення змін та доповнень до Статуту. 

8.1. Єдиним статутним документом ФСУ є цей Статут, який діє 

безстроково до моменту припинення діяльності ФСУ. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням 

Конференції у порядку, передбаченому п. 5.3.1. цього Статуту. 

8.3. ФСУ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про зміни 

та доповнення до цього Статуту, після їх затвердження, у 

встановленому чинним законодавством порядку. 

  

9. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів 

ФСУ та розгляду скарг. 

9.1. Член ФСУ, права і інтереси якого, на його думку, порушені будь-яким 

виборним органом чи посадовою особою ФСУ, має право оскаржити 

дане рішення до відповідної комісії, Президії, Конференції. 



9.2. Будь-яке рішення Конференції, як найвищого органу, може бути 

оскаржене в порядку встановленому законодавством України. 

9.3. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів ФСУ можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, передбаченому законодавством України. 

9.4. Спірні ситуації, що суперечать даному Статуту та які не можуть бути 

вирішені за спільною згодою, повинні остаточно вирішуватися 

Міжнародним Спортивним Трибуналом згідно зі Статутом та 

Правилами Міжнародної Федерації Стрілецького Спорту. Спірні 

питання між Федерацією та її членами, які не можуть бути остаточно 

вирішені ні одним керівним органом Федерації, можуть надаватися 

для вирішення тією чи іншою стороною до НОК України, 

Міжнародної Федерації Стрілецького Спорту чи в Арбітражний 

Спортивний Суд у Лозані. Рішення Суду виконуються відповідними 

сторонами без апеляцій та відстрочення. 

  

10. Майно, майнові права та обов’язки ФСУ. 

10.1. ФСУ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для 

здійснення його статутної діяльності. 

10.2. У власності ФСУ можуть бути житлові будівлі, споруди виробничого 

та невиробничого призначення, інше нерухоме майно, обладнання, 

інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та 

майнові права, нематеріальні активи (у т. ч. об'єкти інтелектуальної 

власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності ФСУ. 

10.3. Майно, передане ФСУ від його членів, є власністю ФСУ і поверненню 

не підлягає. ФСУ самостійно володіє, користується, розпоряджається 

власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не 

суперечать чинному законодавству України. 

10.4. Кошти ФСУ складаються з: 

10.4.1. членських внесків, добровільних та благодійних внесків, 

пожертвувань, інших фінансових платежів організацій, підприємств, 

юридичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, 

матеріальних цінностей, майна та послуг; 

10.4.2. спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів 

та використання символіки ФСУ, які не суперечать чинному 

законодавству; 

10.4.3. коштів, набутих в результаті підприємницької діяльності ФСУ та 

юридичних осіб, створених ФСУ; 

10.4.5. дотацій чи субсидій, отриманих із державного або місцевого 

бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому 

числі гуманітарної, допомоги або технічної допомоги; 

10.4.6. дивідендів, отримуваних ФСУ від створених нею юридичних осіб. 

10.4.7. надходжень від використання майна, належного ФСУ на правах 

власності, в тому числі здавання його під найм (оренду); 

10.4.8. інших джерел, не заборонених чинним законодавством, включаючи 

пасивні доходи (роялті, відсотки за банківськими вкладами, тощо), та 

які не порушують статусу ФСУ, як неприбуткової організації; 

10.4.9. асигнувань Центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури та спорту (далі – 

Міністерство), Національного олімпійського комітету України (далі – 

НОК). 

10.5. Майно ФСУ відповідно до чинного законодавства України, чинного 

статуту та укладених угод належить йому на праві власності. 



10.6. ФСУ є власником: 

10.6.1. майна та коштів, переданих йому членами або державою в 

установленому порядку; 

10.6.2. майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, 

не заборонених чинним законодавством України; 

10.6.3. іншого майна та коштів, придбаних на законних підставах. 

10.7. Доходи (прибутки) ФСУ використовуються виключно для 

фінансування видатків на  її утримання, реалізації мети, цілей, завдань 

і напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

10.8. ФСУ формує і виконує власний бюджет, щорічно його оприлюднює, 

невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової 

частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають. 

10.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), членів ФСУ, працівників (крім оплати 

їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління  та інших пов’язаних з ними осіб. 

10.10. ФСУ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке 

йому належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з 

чинним законодавством України. 

10.11. ФСУ не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени 

не несуть відповідальності за зобов'язаннями ФСУ. Члени ФСУ не 

мають права на частку майна ФСУ. 

10.12. ФСУ не несе відповідальності за зобов'язаннями створених нею 

юридичних осіб, а юридичні особи, створені ФСУ, не несуть 

відповідальність за зобов'язаннями ФСУ. 

10.13. Власність ФСУ охороняється законом і не може бути відчужена 

інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення 

суду. Збитки, завдані ФСУ в результаті порушення його майнових і 

немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без 

громадянства, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються у порядку встановленому законом. 

 

10.14. Грошові кошти цільового призначення направляються Федерації 

Міністерством та НОК для виконання завдань, встановлених 

комплексною програмою розвитку стрілецького спорту в Україні. 

11. Облік і звітність. 

11.1. ФСУ зобов'язаний вести бухгалтерський облік, фінансову та 

статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової 

служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до 

закону. 

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та 

іншої звітності покладається на Президента. Ведення бухгалтерського 

обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється 

бухгалтером, який керується Положенням про організацію 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні. 

11.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. 

Річний фінансовий звіт ФСУ складається не пізніше, ніж через 25 днів 

після закінчення фінансового року. 

11.4. ФСУ, відокремлені підрозділи, юридичні особи, створені ФСУ, 

зобов’язані проводити щорічно аудиторську перевірку, вести 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, 

зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити 



до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених 

чинним законодавством України. 

  

12. Припинення діяльності. 

12.1. ФСУ створюється на невизначений термін. 

12.2. Припинення діяльності ФСУ здійснюється: 

- за рішенням Конференції, шляхом саморозпуску або 

реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського 

об’єднання такого самого статусу; 

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск). 

 

12.3. ФСУ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення 

своєї діяльності (саморозпуск). У випадку прийняття рішення про 

саморозпуск Конференція створює ліквідаційну комісію для 

проведення припинення ФСУ як юридичної особи, а також приймають 

рішення щодо використання коштів та майна ФСУ після його 

ліквідації відповідно до статуту. З дня внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

запису про рішення ФСУ про саморозпуск розпочинається 

припинення ФСУ як юридичної особи та набуває повноважень 

ліквідаційна комісія. З цього ж дня припиняється членство у ФСУ. 

12.4. Реорганізація ФСУ здійснюється шляхом приєднання до іншого 

громадського об’єднання такого самого статусу. При прийнятті 

рішення щодо реорганізації ФСУ шляхом приєднання ФСУ 

повідомляє про це уповноважений орган з питань реєстрації. 

Питання подальшого членства членів ФСУ в новостворюваних 

організаціях вирішується на підставі відповідного рішення 

Конференції. З дня вчинення уповноваженим органом з питань 

реєстрації дій, передбачених законодавством щодо внесення даних 

про рішення громадських об’єднань до Реєстру громадських 

об'єднань, розпочинається припинення ФСУ. З цього часу Президія 

може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо 

такі повноваження покладені на нього Конференцією. З цього ж дня 

припиняється членство у ФСУ. Майно, активи та пасиви ФСУ 

передаються правонаступнику. 

 

12.5. Під час процедури ліквідації ліквідаційна комісія несе всю 

відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій ФСУ, членам 

ФСУ, а також третім особам. 

Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення 

ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторів, який не 

може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про 

ліквідацію. 

12.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з 

кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на 

затвердження Конференції. 

 

12.7. У разі припинення ФСУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) її активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу бюджету. 

 



 

 


