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Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації
«Українська Федерація Карате» розроблене на виконання Розділу 4 Статуту
Федерації.
Положення про членство у Всеукраїнській громадській організації
«Українська Федерація Карате» визначає порядок набуття та припинення
членства в Федерації, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в
Федерації.
Терміни вживаються у Положенні в такому значенні:
Федерація - Всеукраїнська
Федерація Карате».

громадська

організація

«Українська

Положення - Положення про членство у Всеукраїнській громадській
організації «Українська Федерація Карате».
Стаття 1. Членство у Федерації
1.1. У Федерації встановлюється колективна та індивідуальна форми
членства.
Громадяни України, що були засновниками при створенні Федерації, є
членами Федерації.
Всі члени Федерації (колективні та індивідуальні) повинні входити до
складу місцевого осередку Федерації за своїм місцезнаходженням.
1.2. Колективними членами Федерації можуть бути колективи клубів,
громадських організацій та ДЮСШ, які сприяють розвитку карате в Україні,
визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують встановлені вступні та
членські внески.
За окремим рішенням Президії Федерації колективними членами можуть
бути колективи і інших підприємств, установ та організацій будь-якої форми
власності, які сприяють розвитку карате в Україні, визнають Статут
Федерації, своєчасно сплачують встановлені вступні та членські внески.
Колективні члени реалізовують свої права та обов’язки через своїх
уповноважених представників.
1.3. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни
України, особи без громадянства та іноземні громадяни, які досягли 18тирічного віку, визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують встановлені
вступні та членські внески.
1.4. Не можуть бути членами Федерації спілки громадських організацій,
клубів та будь-які інші об’єднання юридичних осіб.
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Стаття 2. Права та обов’язки членів Федерації
2.1. Члени Федерації мають право:
- брати участь в ії діяльності;
- користуватись спортивними спорудами, обладнанням, формою,
інвентарем Федерації та носити емблему й іншу символіку Федерації;
- брати участь у заходах, що проводяться Федерацією;
- обирати та бути обраним до статутних органів Федерації;
- вносити пропозиції щодо діяльності Федерації через місцеві осередки
Федерації;
- отримувати інформацію про діяльність Федерації через місцеві осередки
Федерації;
- звертатись до керівних органів Федерації щодо захисту своїх законних
прав та інтересів.
- обирати та бути обраними до органів Федерації, її місцевих осередків;
- брати участь у роботі структурних підрозділів Федерації, ініціювати
створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Федерації;
- користуватися послугами та привілеями Федерації, а також усіма видами
методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати
Федерація, на умовах, затверджених Президією;
- одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів,
схвалених органами Федерації;
- обговорювати будь-які питання діяльності Федерації, вносити на розгляд
Федерації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
- одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Федерації;
- користуватися методичними розробками i матеріально-технічними
засобами Федерації, а також послугами, консультаціями i
рекомендаціями, що надає Федерація чи її органи;
- вийти з Федерації в порядку та на умовах, передбачених Статутом
Федерації та цим Положенням.
2.2. В будь-яких публічних заявах член Федерації має право згадувати
про своє членство в Федерації. Він не може згадувати про своє членство в
Федерації, якщо компетентним органом прийнято рішення про припинення
членства в Федерації. При проведенні спортивних заходів членом Федерації
положення, грамоти, рекламні матеріали та інші документи, що
регламентують проведення таких заходів, повинні містити згадування про
членство в Федерації та її символіку.
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2.3. Члени Федерації також можуть мати інші права, передбачені чинним
законодавством України, а також Статутом Федерації та рішеннями
Загальних Зборів Федерації.
2.4.Члени Федерації зобов’язані:
- сприяти досягненню мети та виконанню завдань Федерації;
- виконувати рішення статутних органів Федерації;
- не чинити дій, що можуть зашкодити Федерації;
- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Федерації;
- не бути членами інших мультистилевих організацій карате (WKC,
WUKO, WUKF тощо) і не брати участь в заходах, що проводяться
такими організаціями.
- дотримуватись вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх
документів Федерації, а також виконувати рішення Загальних зборів,
Президії та інших органів Федерації, які є обов’язковими для членів
Федерації та відповідають чинному законодавству України;
- інформувати органи Федерації про факти, які можуть впливати на
діяльність Федерації, або про порушення Статуту;
- інформувати у встановленому порядку Федерації про свою діяльність i
її результати;
- підвищувати професійний рівень i компетентність своїх працівників та
слідкувати за тим, щоб у своїй роботі вони дотримувалися основних вимог i
цілей Федерації;
- регулярно та вчасно сплачувати членські внески відповідно до рішень
Президії Федерації.
- інформувати органи Федерації про зміни кількісного складу (для
колективних членів).
Стаття 3. Порядок вступу до Федерації
3.1. Прийняття, припинення, виключення та поновлення індивідуальних
та колективних членів у Федерації здійснюється Президією Федерації.
3.2. Прийом у члени Федерації здійснюється на підставі письмової заяви
заявника на ім’я Президента.
3.3. До заяви індивідуального члена додаються:
- письмові рекомендації щонайменше двох членів Федерації;
- анкета індивідуального члена Федерації;
- документ про сплату вступного та річного внеску.
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3.4. У випадку сумніву Федерація має право вимагати у заявника такі
документи:
- копію паспорта;
- копії документів про освіту.
3.5. До заяви колективного члена додаються:
- копія Статуту, з позначкою про реєстрацію суб’єкта господарювання,
завірена печаткою організації;
- копію документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної
особи;
- протокол зборів колективу організації з рішенням про вступ до
Федерації;
- заповнена анкета колективного члена Федерації;
- заповнені анкети фізичних осіб, що входять до складу колективного
члена Федерації;
- документ про сплату вступного та річного внеску.
У випадку неможливості надання кандидатом у колективні члени
Федерації документів, передбачених для юридичної особи, Президією
Федерації розглядається питання про прийняття в члени Федерації без таких
документів.
3.6. Розмір сплати вступних і членських внесків затверджується
Президією Федерації.
Членські внески зараховуються на банківський рахунок Федерації.
Зміни до порядку та розміру сплати вступних та членських внесків
можуть бути прийняті Президією Федерації не пізніше ніж за 30 діб до
початку наступного календарного року.
Президія може прийняти окреме рішення про зменшення суми вступних
та членських внесків для члена Федерації.
3.7. Заява за встановленою формою з доданими документами подається в
місцевий осередок Федерації обласного (в т.ч. Київського та
Севастопольського міських) рівня. Сканована копія всіх документів
надсилається до секретаріату Федерації безпосередньо заявником. Всі
оригінали документів подаються в секретаріат безпосередньо керівником
обласного осередку Федерації.
3.8. Усі питання, пов’язані з прийомом до Федерації, готуються до
розгляду та вирішуються Президією.
3.9. Президія приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до
Федерації у місячний строк з дати надходження заяви до Федерації.
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3.10. Рішення Президії про відмову у прийомі до Федерації має бути
мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником на Загальних
Зборах Федерації. Рішення Загальних Зборів є остаточним. Рішення про
відмову у прийомі до Федерації не позбавляє заявника права повторно
подати заяву про прийом після усунення недоліків, що стали підставою для
відмови.
3.11. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття Президією
рішення про прийом заявника до Федерації секретаріат направляє заявнику:
- документ, що підтверджує членство у Федерації;
- копії Статуту, інших необхідних документів та матеріалів Федерації.
3.12. Членство в Федерації підтверджується відповідними документами:
для індивідуальних членів – посвідчення;
для колективних членів – свідоцтво.
Належність спортсмена до Федерації (в тому числі спортсмена, який
входить до складу колективного члена), підтверджується ідентифікаційною
карткою спортсмена Федерації.
Зразки посвідчень та свідоцтв членів Федерації, а також
ідентифікаційних карток спортсменів Федерації затверджуються Президією
Федерації.
3.13. Перше прийняття в члени Федерації вважається «тимчасовим».
Термін дії тимчасового членства завершується через рік після ухвалення
такого рішення Президією Федерації. За рішенням Президії Федерації термін
перебування у статусі «тимчасового» члена може бути продовжений ще на
один рік. Тимчасовий член Федерації користується всіма правами,
передбаченими статутом Федерації, окрім права голосу на засіданнях
керівних органів Федерації. Після завершення терміну тимчасового членства
у Федерації за рішенням Президії такий член набуває статусу «постійного»
члена Федерації і користується всіма правами, передбаченими статутом
Федерації (пункт 3.13. набуває чинності з 1 вересня 2012 року).
Стаття 4. Облік членів
4.1. Облік всіх членів Федерації здійснюється Фінансовим комітетом.
4.2. На кожного члена Федерації, а також спортсмена, який входить до
складу колективного члена Федерації, ведеться картка персонального обліку,
згідно форми, затвердженої Президією. Фінансовий комітет додатково веде
електронний та паперовий реєстр згідно форми, затвердженої Президією
(пункт 4.2. набуває чинності з 1 вересня 2012 року).
Стаття 5. Припинення членства у Федерації
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5.1. Членство в Федерації припиняється у випадках:
- добровільного припинення членства в Федерації;
- виключення з Федерації.
5.2. Членство у Федерації може бути добровільно припинено членом
Федерації. Підставою для припинення членства є заява індивідуального
члена або рішення зборів колективного члена про припинення членства у
Федерації.
5.3. Членство в Федерації автоматично припиняється в разі несплати
щорічних членських внесків через 30 діб після закінчення терміну сплати,
визначеного Президією Федерації.
5.4. Член Федерації може бути виключеним з Федерації рішенням
Президії Федерації за порушення або невиконання положень Статуту
Федерації, рішень керівних органів Федерації, здійснення діяльності, що
суперечить завданням Федерації, та за порушення умов п. 2.4. цього
Положення.
5.5. Членам Федерації, що зробили істотний внесок у розвиток карате в
Україні, може бути присвоєне звання «Почесний член Федерації», а за
особливі досягнення та/або особливий внесок у розвиток карате, може бути
присвоєно звання «Почесний президент Федерації».
Звання «Почесний член Федерації» та «Почесний президент Федерації»
присвоюється Президією Федерації.
Почесні члени та президенти Федерації звільняються від сплати
членських внесків.
Почесні члени та президенти Федерації, які не є членами Президії
Федерації, можуть відвідувати засідання Президії, маючи дорадчі
повноваження, без права голосу.
5.6. Рішення Правління про виключення з Федерації може бути
оскаржене на Загальних Зборах Федерації. Рішення Загальних Зборів є
остаточним.
5.7. Виключення члена з Федерації позбавляє його права на повторний
вступ до Федерації протягом 1 (одного) року.
5.8. Особи, які вийшли або яких виключено з Федерації, не мають права
вимагати повернення їм грошових коштів, сплачених ними до Федерації у
якості членських внесків, чи іншого переданого Федерації у власність майна.
Вони також не мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат,
пов’язаних з їхнім членством в Федерації.
Стаття 6. Заключні положення
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6.1.
Це Положення набуває чинності з дня його затвердження
Президією Федерації.
6.2. За рішенням Президії до цього Положення можуть бути внесені
зміни та доповнення.
6.3. Правом тлумачення норм цього Положення користується виключно
Президія Федерації.
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