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ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація
карате» з розвитку стильових напрямків карате.
1. Загальні положення.
1.1. Комісія УФК з розвитку стильових напрямків карате (надалі – Комісія) є
постійно діючим комітетом Всеукраїнської громадської організації «Українська
Федерація Карате» (надалі – Федерація), створеним з метою сприяння широкому
розвитку карате.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
Статутом Федерації, цим Положенням, рішеннями керівних органів Федерації.
2.Завдання Комісії
2.1. Основним завданнями Комісії є:
- сприяння популяризації карате, як традиційного бойового мистецтва;
- сприяння підвищенню рівня підготовки осіб, які займаються карате;
- сприяння посиленню ролі карате як засобу фізичної і духовної реабілітації;
- координація проведення заходів за стильовими версіями;
- проведення різноманітних заходів ( навчально-тренувальних зборів, семінарів,
конференцій, фестивалів тощо) із стильового карате.
2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- організовує та проводить семінари, конференції, форуми, симпозіуми з питань
розвитку стильових напрямків карате;
- погоджує всі заходи з питань розвитку стильових напрямків карате, що
проводяться Федерацією;

- виконує контроль за виконанням вимог УФК на заходах, проведених
стильовими федераціями;
- формує та подає на затвердження президії план-календар офіційних заходів з
стильових напрямків;
- здійснює інші повноваження відповідно до рішень керівних органів Федерації.
3. Склад Комісії.
3.1. До складу Комісії входять Голова Комісії, заступник Голови Комісії та члени
Комісії.
3.2. Персональний склад Комісії з розвитку стильових напрямків карате
затверджується Президією Федерації за поданням Голови Комісії.
4.Голова Комісії
4.1. Голова Комісії з розвитку стильових напрямків карате призначається
Президією Федерації.
4.2. До компетенції Голови Комісії належить:
- здійснення загального керівництва Комісією;
- організація виконання рішень керівних органів Федерації з питань розвитку
стильових напрямків;
- вирішення поточних питань діяльності Комісії;
- організація роботи членів Комісії та працівників, залучених до участі у роботі
Комісії;
- забезпечення ведення документообігу Комісії;
- виконання інших завдань згідно з рішеннями керівних органів Федерації.
4.3. Голова Комісії відповідно до покладених на нього завдань:
- визначає порядок роботи Комісії та головує на його засіданнях;
- здійснює розподіл посадових обов’язків, доручень і завдань між членами
Комісії та працівниками, залученими до участі в роботі Комісії;
- має право брати участь у засіданнях керівних органів Федерації та її
відокремлених підрозділів;
- розпоряджається коштами, передбаченими у бюджеті Федерації на підтримку
та розвиток стильових напрямків, у межах, визначених Президією Федерації;

- вносить подання Президії Федерації про затвердження персонального складу
Комісії;
- видає у межах повноважень накази та здійснює контроль за їх виконанням;
- підписує листи та іншу ділову кореспонденцію Комісії;
- щорічно звітує перед Президією Федерації про свою роботу;
- здійснює інші повноваження з метою виконання завдань Комісії.
4.4. У разі відсутності Голови Комісії його обов’язки виконує заступник Голови
або особа, уповноважена Президією Федерації за погодженням з Головою
Комісії.
5.Засідання Комісії.
5.1.Засідання Комісії є організаційною формою діяльності Комісії, які
скликаються за необхідністю Головою Комісії або більшістю його членів.
5.2.Засідання Комісії є правомочним за умови участі у ньому більше половини
осіб, які входять до його складу.
5.3.Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого
голосування. За умови рівності голосів вирішальним є голос Голови Комісії.
6. Забезпечення діяльності Комісії.
Організаційне, матеріальне, технічне та інше забезпечення діяльності Комісії
здійснюється за рахунок передбачених у бюджеті Федерації коштів та коштів
залучених Комісією з інших джерел.
7. Заключні положення
7.1.Зміни до Положення вносяться Президією Федерації в порядку, визначеному
чинним законодавством та Статутом Федерації.
7.2.Положення набирає чинності з моменту його затвердження Президією
Федерації.

