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1. Загальні положення
1.1 Громадська організація «Федерація шахів Житомирської області» (надалі
«Федерація») - громадська організація, утворена з метою сприяння розвитку шахів на
території Житомирської області, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та
особі без громадянства для реалізації цієї мети.
1.2. Федерація є неприбутковою громадською організацією і має місцевий статус.
1.3. Юридичною адресою Федерації є: 10014, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 9.
1.4. Діяльність Федерації регламентується Коституцією і Законами України «Про
об`єднання громадян» та про «Про фізичну культуру і спорт», іншими нормативно –
правовими актами України, а також даним Статутом.
1.5. Федерація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів,
законності та гласності.
1.6. Діяльність Федерації розповсюджується на територію Житомирської області.
1.7. Федерація може підтримувати міжнародні зв’язки, укладати угоди, брати участь у
здійсненні заходів, що не суперечать нормам міжнародного права та зобов’язанням
України.
1.8. Федерація визнає Статут і Правила Міжнародної федерації шахів (далі – ФІДЕ), та
зобов’язується їх дотримуватись.
1.9. Федерація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний
баланс, розрахунковий і валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку з
своєю назвою, штампи, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією
та реєструються у встановленому Законом порядку.
1.10. Повна назва Федерації : українською мовою – Громадська організація «Федерація
шахів Житомирської області».
1.11. Скорочена назва: українською мовою – ГО ФШЖО.
1.12.Місцезнаходження центральних статутних органів: 10014, м. Житомир, вул. В.
Бердичівська, 9.
2.Мета завдання та основні функції федерації
2.1. Основною метою діяльності Федерації – захист прав та інтересів членів організації, а
також пропаганда, популяризація та сприяння розвитку шахів засобами, які вона вважає
доцільними, в межах чинного законодавства.
2.2. Для виконання основної мети Федерація здійснює такі основні функції:
- бере участь в організації та проведенні на території Житомирської області спортивних
змагань, семінарів, зборів та інших заходів;
- бере участь в розробці та реалізації програми розвитку шахів на території Житомирської
області;
- сприяє розвитку будь-якого різновиду шахів на території Житомирської області,
підвищує їх роль у всебічному розвитку особи та вихованні патріотів України;
- розвиває і зміцнює зв’язки з іншими обласними шаховими федераціями, асоціаціями та
об`єднаннями;
- бере участь у підготовці до затвердження календаря і положення про проведення міських
та обласних змагань і здійснює контроль за їх дотриманням;
- надає організаційну та методичну допомогу клубам, дитячо – юнацьким школам та
будинкам творчості, фізкультурно-спортивним товариствам і організація – членам
федерації у питаннях розвитку шахів;
- не припускає будь-якої дискримінації проти шахістів за національними ознаками,
релігійними або політичними поглядами;
- застосовує дисциплінарні санкції за порушення статутних вимог до членів Федерації;
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- бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, видає методичні, довідковоінформаційні та інші матеріали, пов’язані з розвитком шахів;
- сприяє розвитку матеріальної бази шахів у Житомирській області;
- виступає засновником і співзасновником підприємств, установ, організацій для
виконання статутних завдань;
- визначає згідно з чинним законодавством України структуру і штат апарату Федерації,
вирішує питання найму і звільнення працівників Федерації;
- залучає до виконання робіт у Федерації на договірних і громадських засадах вітчизняні
та інші організації, а також кваліфікованих фахівців;
- відряджає у встановленому порядку за кордон членів Федерації (шахістів, тренерів,
суддів, фахівців) і приймає на території Житомирської області іноземні шахові делегації
та фахівців шахів, проводить співробітництво з питань, пов’язаних з діяльністю Федерації,
з міжнародними клубами, організаціями.
3. Членство у федерації. Права і обов’язки
3.1. Членство у Федерації є добровільним. Членами Федерації можуть бути громадяни
України, інших держав та особи без громадянства, які досягли 14 років, мешкають на
території Житомирської області і визнають Статут Федерації, рішення її керівних органів,
сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють
діяльності Федерації. Для прийому в члени кандидати повинні подати у Президію
Федерації письмову заяву.
3.2. Члени Федерації мають право:
- брати участь у змаганнях і заходах, що поводить Федерації;
- приймати участь в обговоренні та плануванні діяльності роботи Федерації;
- обирати та бути обраними до керівних органів Федерації.
3.3. У змаганнях і заходах, що проводить Федерація, мають право брати участь тільки її
члени. Інші особи беруть участь у змаганнях і заходах по рішенню Президії Федерації.
3.4. Члени Федерації зобов’язані:
- дотримуватись Статуту Федерації, виконувати рішення Конференції та Президії
Федерації;
- своєчасно сплачувати членські внески;
- утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Федерації;
- активно сприяти розвитку шахів в місті Житомирі та на території Житомирської області,
пропаганді і популяризації шахової гри серед населення.
3.5. Членство у Федерації може бути втрачено:
- за власним бажанням, на підставі письмової заяви;
- за рішенням Президії Федерації більшістю у 2/3 голосів її членів у випадку порушень
Статуту або дій, що завдали шкоди інтересам Федерації.
3.6. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків до членів
Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
- зауваження,
- попередження,
- дискваліфікація,
- виключення з Федерації.
4. Структура та керівні органи Федерації
4.1. Статутними органами управління Федерації є:
- Конференція;
- Президія Федерації;
- Президент Федерації;
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- Тренерська рада;
- Виконавча дирекція;
- Контрольно – ревізійна комісія.
4.2. Вищим керівним органом Федерації є Конференція, які діють згідно наданим їй
повноваженням, за винятком тих, що є виключно компетенцією Конференції.
4.3. Конференція проводиться не рідше одного разу на чотири роки. Позачергова
Конференція може бути скликана за пропозицією Президії Федерації, або за вимогою 1/3
членів Федерації, а також на вимогу контрольно-ревізійної комісії.
4.4. Норми представництва, порядок обрання делегатів, час, місце та порядок денний
проведення Конференції визначаються Президією Федерації.
4.5. До виключеної компетенції Конференції відносяться такі питання:
- створення Федерації;
- затвердження Статуту Федерації, внесення в цього змін та доповнень;
- визначення основних напрямків діяльності Федерації;
- вибори Президента Федерації, Віце – президентів, членів Президії Федерації, членів
Тренерської ради, Голови контрольно-ревізійної комісії та членів контрольно-ревізійної
комісії;
- заслуховування звітів Президії, контрольно-ревізійної комісії та, за необхідністю, інших
органів Федерації;
- припинення діяльності Федерації;
- реалізація права власності на майно та кошти Федерації.
4.6. Конференція правомочна вирішувати будь-які питання, якщо на ній присутні не менш
2/3 обраних делегатів.
Рішення приймається відкритим або таємним голосуванням, простою більшістю
присутніх делегатів, крім рішень щодо припинення діяльності та внесення змін і
доповнень, які прийняті не менше ¾ присутності делегатів.
Конференція може проводитись у режимі відеоконференції. Порядок проведення та
прийняття рішень Конференції у режимі відеоконференції затверджується рішенням
Президії Федерації.
4.7. Президент Федерації, Президія Федерації, Тренерська Рада, Голова та члени
контрольно-ревізійної комісії обираються Конференцією строком на 2 роки.
4.8. Президія Федерації складається з:
- Президента Федерації;
- 6 Віце-президентів.
4.9. Президія Федерації розглядає такі питання:
- розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на
Федерацію Статутом, організовує і контролює виконання рішень Конференції;
- розробляє і затверджує перспективні плани розвитку шахів на території Житомирської
області;
- аналізує використання коштів Федерації;
- визначає розмір вступних і членських внесків;
- розглядає питання прийому (виключення) членів Федерації;
- визначає місце, строки проведення, порядок обрання делегатів та порядок денний
чергової Конференції;
- затверджує символіку та іншу атрибутику Федерації;
- розглядає суперечні та інші питання взаємостосунків членів Федерації, контролює їх
діяльність та виконання.
4.10. Президія Федерації збирається не менш одного разу у квартал. Президія Федерації
може проводитись у режимі відеоконференції. Порядок проведення та прийняття рішень
Конференції у режимі відеоконференції затверджується рішенням Президії Федерації.
4.11. Президія Федерації має право приймати рішення, якщо на засідання присутні не
менш половини її складу. За умови рівності голосів голос Президента є вирішальним.
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4.12. Президент Федерації у відповідності зі своїми повноваженнями:
- представляє інтереси Федерації в міських і республіканських державних та громадських
організаціях, підприємствах, закладах, тощо;
- організовує роботу Федерації, скликає і веде засідання Президії Федерації, забезпечує
виконання її рішень;
- є розпорядником коштів та майна за рішенням Конференції, має право першого підпису
на документах Федерації;
- несе відповідальність за фінансову діяльність Федерації;
- звітується про проведену роботу не рідше ніж один раз на рік шляхом публікації звіту на
офіційному сайті Федерації або під час чергової/позачергової Конференції;
- видає накази і розпорядження.
4.13. Тренерська рада складається з 11 тренерів, на чолі з головою Тренерської ради.
Тренерська рада може проводитись у режимі відеоконференції. Порядок проведення та
прийняття рішень Конференції у режимі відеоконференції затверджується рішенням
Президії Федерації.
4.14. Тренерська рада:
- визначає представників Житомирської області у віці до 14 років включно для участі в
Чемпіонатах України;
- визначає склад учасників збірної команди Житомирської області у віці до 14 років
включно для участі в Чемпіонатах України;
- розглядає суперечні та інші питання взаємостосунків шахістів у віці до 14 років, їх
батьків/опікунів між собою та з іншими шахістами;
- звітує про свою роботу перед Президентом та Президією Федерації.
4.15. Виконавча дирекція складається з 5 чоловік, на чолі з Виконавчим директором, якого
призначає Президент Федерації строком на 1 рік. Склад Виконавчої дирекції формується
Виконавчим директором за погодженням з Президентом Федерації.
4.16. Виконавча дирекція:
- здійснює забезпечення поточної діяльності Федерації;
- виконує рішення Конференції;
- виконує накази і розпорядження Президента, Президії та Тренерської ради Федерації;
- звітує про свою роботу перед Президентом та Президією Федерації.
4.17. Контрольно-ревізійна комісія складається з трьох осіб: голови та двох членів, яких
призначає Конференція.
4.18. Контрольно-ревізійна комісія:
- контролює виконання положень Статуту Федерації;
- контролює фінансово-господарську діяльність Федерації;
- перевіряє своєчасність та правильність проходження документів в Президії Федерації;
- звітує про свою роботу перед Конференцією.
4.19. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Федерації можуть бути оскаржені до
суду в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.
4.20. Рішення, дії та бездіяльність Президента, Тренерської ради та Виконавчої дирекції
Федерації можуть бути оскаржені шляхом подання відповідно скарги до Президії
Федерації та/або шляхом розгляду такої скарги на Конференції. Скарги на рішення, дії та
бездіяльність Президії Федерації можуть бути розглянуті на Конференції.
4.21. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Президента, Президії, Тренерської ради
та/або Виконавчої дирекції Федерації мають бути подані в письмовій формі з зазначенням
прізвища, імені та по батькові (при наявності) члена Федерації, викладенням суті його
претензій та його вимог щодо результатів розгляду скарги.
4.22. Скарга на рішення, дії та бездіяльність Президента, Президії, Тренерської ради та
Виконавчої дирекції Федерації підлягає розгляду на найближчому за датою подачі скарги
засіданні Президії Федерації та/або Конференції. За результатами розгляду скарги
Президією Федерації чи Конференцією може бути прийнято рішення про задоволення
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скарги шляхом прийняття рішення, яке вимагається скаржником, або про відмову в
задоволенні скарги. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість членів Президії Федерації або членів Федерації, що
прийняли участь у Конференції.
5. Фінансово-господарська діяльність Федерації, її кошти та майно
5.1. Кошти та майно Федерації утворюються з:
- вступних та членських внесків;
- пасивних доходів;
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань;
- кошти або майно, які надходять Федерації від ведення їх основної діяльності.
Одержання коштів повинно проходити з урахуванням збереження гідності Федерації та її
незалежності від будь-якої організації.
5.2. Фінансово-господарська діяльність може здійснюватися шляхом створення
госпрозрахункових підприємств, установ та організацій для виконання статутних завдань
Федерації у відповідності з діючим законодавством України.
5.3. Федерація є єдиним розпорядником своїх коштів і майна. Федерації можуть належати
будівлі, споруди, машини, транспортні засоби, інформаційні, наукові, конструкторські,
технологічні розробки, інше майно та право на майно, у тому числі права на
інтелектуальну власність.
Федерація має право купувати, орендувати або іншими засобами одержувати майно або
права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян, керуючись Конституцією
та чинним законодавством України.
Федерація має право продавати і передавати підприємствам, установам, організація чи
громадянам, здавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування або в
позику належні їй будинки, споруди, устаткування, машини, транспортні засоби, інвертар
та інші цінності, а також списувати їх з балансу відповідно до вимог чинного
законодавством України.
Федерація не несе відповідальності по зобов’язанням своїх колективних членів, що є
юридичними особами, а останні не відповідають по забов`язанням Федерації.
5.4. Кошти і майно Федерації використовуються у відповідності з цільовим призначенням,
що визначається у кошторисі Федерації, а саме на:
- проведення спортивних заходів;
- розвиток матеріально-технічної бази шахів Федерації;
- видання друкарської продукції (газет, журналів, програм, афіш), пов’язаної з діяльністю
Федерації;
- виготовлення атрибутики Федерації;
- соціально-правовий захист шахістів, ветеранів спорту – членів Федерації;
- заохочення осіб, які зробили вагомий внесок в реалізацію цілей та завдань Федерації;
- організацію протокольних та інших заходів Федерації;
- канцелярські, поштово-телеграфні витрати на телефонний та факсів зв'язки;
- придбання майна та спортінвентарю;
- заробітну платню робітникам технічного персоналу Федерації.
Федерація організує і веде статистичну звітність та поточний бухгалтерський облік свого
фінансово-господарського стану. Ця робота підлягає контролю з боку контрольноревізійної комісії Федерації та державної служби.
5.5. Доходи (прибутки) або майно Федерації чи їх частина не підлягають розподілу між її
засновниками (учасниками), членами Федерації, працівниками (крім оплати їхньої праці,
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нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими
пов’язаними з ними особами.
6. Порядок внесення змін і доповнень
6.1. Зміни і доповнення до Статуту Федерації затверджуються Конференцією.
6.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Федерації приймаються більшістю
не менше як ¾ від голосів присутніх.
6.3. Зміни і доповнення до Статуту Федерації підлягають обов’язковій реєстрації.
7. Порядок припинення діяльності федерації
7.1. Припинення діяльності Федерації відбувається у результаті передання усього свого
майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
7.2. Ліквідація Федерації здійснюється на підставі рішення суду або на підставі рішення
Конференції, якщо за це проголосувало не менше ¾ присутніх на Конференції делегатів.
7.3. Орган, що приймає рішення про ліквідацію Федерації, створює ліквідаційну комісію.
7.4. У разі припинення Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Федерації, і повинні
бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації.

Президент Громадської організації
«Федерації шахів Житомирської області»

А.М. Сачук
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