«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії Федерації
плавання України
від “___” травня 2013 року
Протокол №___

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСЬКИЙ ОБЛІК ТА ВНЕСКИ
ФЕДЕРАЦІЇ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ

м. Київ, 2013

1. Преамбула
1.1 Членство у Федерації є добровільним і не накладає на її членів ніяких обмежень
щодо підприємницької, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена
законодавством.
1.2. Членами Федерації можуть бути:
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, які досягли 14 років та заявили про своє бажання взяти участь в
діяльності Федерації, виконувати передбачені Статутом Федерації обов’язки, внесли
вступний внесок і регулярно сплачують членські внески;
2. Порядок вступу до Федерації
2.1. Прийом у Федерацію членів здійснюється на підставі особистої заяви
громадянина – кандидата в члени Федерації, а в разі, якщо особа не досягла повноліття – на
підставі заяви її батьків (опікунів).
2.2. Заява кандидата в члени Федерації розглядається на засіданні Президії протягом 2
місяців з дня її надходження до Федерації.
2.3. Кандидат в члени Федерації вважається прийнятим до неї з дня прийняття
Президією Федерації рішення про прийняття нового члена Федерації.
2.4. Заяви реєструються Федерацією у книзі обліку та реєстрації заяв.
2.5. До заяви кандидата в члени Федерації додаються:
- копія паспорта громадянина (свідоцтва про народження – для неповнолітньої особи).
- документ про сплату вступного внеску;
- документ про сплату щорічного внеску;
- 2 фотокартки розміром 3х4 см для оформлення посвідчення члена Федерації.
2.6. Членство є безстроковим.
2.7. Члени Федерації зараховуються до відокремленого підрозділу Федерації за
місцем реєстрації (постійного проживання) члена, якщо ним не подано заяву про
зарахування його до іншого відокремленого підрозділу.
2.8. Після прийняття Президією Федерації рішення про вступ нових членів видається
посвідчення члена Федерації.
Рішення Президії є остаточним та оскарженню не підлягає.
3. Права та обов’язки членів Федерації
3.1.Члени Федерації мають право:
- брати участь у діяльності ФПУ та користуватися її послугами;
- приймати участь у всіх змаганнях та заходах ФПУ згідно їх положень та
регламентів;
- бути обраними до комісій та керівних органів Федерації;

- користуватися підтримкою ФПУ у своїй діяльності, яка відповідає Статуту
Федерації;
3.2. Члени Федерації зобов’язані:
- підтримувати діяльність ФПУ та активно сприяти розвитку плавання ;
- здійснювати свою діяльність відповідно до Статуту Федерації, положень і правил, та
рішень керівних органів ФПУ;
- своєчасно сплачувати встановлені внески та виконувати інші фінансові
зобов’язання;
- активно боротися з вживанням допінгу та заборонених препаратів в плаванні;
- дотримуватись правил чесної спортивної боротьби;
- бути гідним по відношенню до спортсменів, тренерів, суддів та вболівальників.
4. Ведення членського обліку, вступні та щорічні членські внески
4.1. Облік членів Федерації здійснює виконавчий комітет Федерації.
4.2. Облікові документи (заяви, копії паспортів, свідоцтв про народження) та книга
обліку членів Федерації ведуться та зберігаються у виконавчому комітеті Федерації.
4.3. Розміри вступного внеску – 1 (одна) гривня 00 коп.
Розмір щорічного членського внеску – 1 (одна) гривня 00 коп.
4.4. Внески перераховуються на поточний рахунок Федерації.
4.5 У разі добровільного виходу чи виключення з членів Федерації вступний та
щорічний членські внески не повертаються, а залишаються у розпорядженні Федерації.
4.6. Члени Федерації можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді
добровільних внесків.
5. Порядок припинення членства
5.1. Припинення членства в Федерації може здійснюватися в добровільному і
примусовому порядках.
5.2.
Член Федерації має право в будь-який час за власним бажанням вийти зі
складу Федерації. Для цього подається заява на ім'я Президента Федерації. Після виконання
усіх зобов'язань перед Федерацією чи її членами, узятих ним на себе до подачі заяви про
вихід, повної сплати членських внесків у випадку заборгованості, повернення посвідчення
члена Федерації, вважається, що такий Учасник вийшов з Федерації.
5.3. У випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків будь-який
член Федерації може бути примусово виключений з Федерації.
5.3.

Підставами для виключення з членів Федерації можуть бути:

- порушення законодавства України або Статуту Федерації, некоректні дії, що
негативно впливають на престиж Федерації;
- несплата членських внесків протягом року.

5.5. Виключення із членів Федерації проводиться рішенням Президії Федерації, за яке
проголосувало більшість його членів, і може бути оскаржено до вищого керівного органу
Федерації.
5.6. Вступ в Федерацію осіб, раніше виключених з числа членів, можливо не раніше,
ніж через 12 календарних місяців після їхнього виключення за рішенням Президії Федерації.
5.7. Особи, що вийшли чи були виключені з Федерації, не мають права вимагати
повернення коштів, послуг чи будь-якого майна, наданого Федерації в якості членських
внесків. Вони не мають права вимагати відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з їх
членством в Федерації.
6. Заключні положення
6.1. Це положення набуває чинності з дня його затвердження рішенням Президії
Федерації, окрім п. 4.3., який набуває чинності з 01.07.2013р.
6.2. За рішенням Президії Федерації до цього Положення можуть бути внесені зміни
та доповнення.

