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Затверджено:  
рішенням Президії ВГО “ВФТС” 
від 28.08.2016 р. 

 

Положення  
про умови та порядок вступу до Всеукраїнської громадської організації 

"Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту" 
  
Дане Положення розроблене на виконання Розділу 4 Статуту Всеукраїнської громадської організації 
"Всеукраїнська федерація танцювального спорту" (далі - Федерація) 
Положення про умови та порядок вступу до Федерації та виходу/виключення з неї визначає порядок 
набуття та припинення членства, права та обов’язки її членів та порядок їх обліку.  
Визначення термінів 
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в такому значенні: 
Заявник – громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, які досягли 14 років, що поділяють мету та завдання Федерації, визнають цей 
Статут, виконують рішення керівних органів Федерації, приймають участь у її діяльності, підтримують 
її матеріально, інтелектуально, чи організаційно та активно сприяють виконанню статутних завдань. 
Комісія – Комісія з питань членства в Федерації.  
Положення – Положення про умови та порядок вступу до Федерації. 
Це Положення затверджується Президією Федерації і може бути змінене або скасоване лише нею 
або Конференцією. 

 
1. Членство в Федерації 

 
1.1. Членство в Федерації є добровільним.  
1.2. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, що поділяють мету та 
завдання Федерації, визнають цей Статут, виконують рішення керівних органів Федерації, 
приймають участь у її діяльності, підтримують її матеріально, інтелектуально, чи організаційно та 
активно сприяють виконанню статутних завдань. 

1.3. Особа набуває статусу члена Федерації після позитивного вирішення Президією Федерації її 
власної заяви про членство в Федерації, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати 
Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і 
чинного законодавства.  

1.4. Особа припиняє членство в Федерації після повідомлення про власне рішення у письмовому 
вигляді Президії Федерації, після прийняття відповідного рішення Президією Федерації, а також 
у випадках описаних у статті 5 даного положення. 

1.5. Членство в Федерації є фіксованим та підтверджується записом в Реєстрі членів Федерації, чи 
відповідною довідкою, що засвідчені належним чином у Федерації. 

1.6. Члени Федерації приймають участь у діяльності Федерації безпосередньо, шляхом особистої 
участі в роботі відповідного відокремленого підрозділу за місцем свого проживання чи роботи і 
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можуть реалізовувати свої права і обов’язки шляхом участі в роботі її керівних органів чи інших 
відокремлених підрозділів за узгодженням із їх керівними органами. 

1.7. Одна фізична особа може бути повноважним представником двох і більше членів Федерації 
одночасно.  

1.8. Представником члена Федерації може бути лише одна фізична особа – особа, уповноважена 
членом Федерації на підставі довіреності, завіреної нотаріально або підписаної Головою комісії з 
членства.  

 
2. Права та обов’язки членів Федерації 

 
2.1. Члени Федерації в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають право: 

2.1.1. приймати безпосередньо чи через уповноважених представників участь у вирішенні 
усіх питань діяльності Федерації, чи/та які пов’язані із самою Федерацією у відповідно 
встановленому порядку; 

2.1.2. знайомитись із усіма, без виключення рішеннями, прийнятими в Федерації чи/та 
стосовно Федерації і які безпосередньо стосуються заінтересованого члена Федерації; 

2.1.3. вносити на розгляд в Федерації в установленому порядку питання, пов’язані із 
діяльністю Федерації, і які є обов’язковими для вирішення Федерацією у встановленому 
порядку у випадку, якщо порушене заінтересованим членом Федерації питання стосується 
його безпосередньо; 

2.1.4. безпосередньо приймати участь при розгляді порушеного питання та невідкладно 
отримати письмове рішення за результатами його розгляду; 

2.1.5. приймати участь та/або направляти своїх представників у всіх заходах, що 
проводяться Федерацією на умовах, що визначені для кожного конкретного заходу; 

2.1.6. обирати і бути обраним до керівних органів Федерації; 
2.1.7. отримати усю, залежну від Федерації підтримку в реалізації своїх прав і законних 

інтересів, як члена Федерації, у правовідносинах із будь-якими третіми особами; 
2.1.8. користуватися майном, належним Федерації, на умовах, визначених для такого 

майна із перевагою перед третіми особами, які не є членами Федерації; 
2.1.9. доручати Федерації представляти свої права і законні інтереси перед третіми 

особами, у тому числі у державних, судових установах; 
2.1.10. отримувати на свій письмовий запит вичерпну інформацію про використання майна, 

коштів, належних Федерації, фінансову та іншу діяльність Федерації, мати доступ до 
фінансових та інших звітів Федерації; 

2.1.11. добровільно припинити членство в Федерації в установленому порядку; 
2.1.12. оскаржувати до найвищого керівного органу Федерації - Конференції, рішення, які 

прийняті іншими керівними органами Федерації, і які безпосередньо стосуються прав і 
обов’язків заінтересованої особи, як члена Федерації. Рішення Конференції з порушеного 
питання є його остаточним вирішенням Федерацією; 

2.1.13. реалізовувати у встановленому порядку інші права, що має член громадської 
організації згідно зі Статутом та чинним законодавством. 

 
2.2. Члени Федерації в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, зобов’язані: 

2.2.1. дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення, прийняті в Федерації і 
пов’язані з виконанням статутних завдань Федерації; 

2.2.2. приймати особисту безпосередню участь у діяльності Федерації, сприяти здійсненню 
статутної діяльності Федерації та її керівних органів; 

2.2.3. підтримувати діяльність Федерації фінансово, матеріально, організаційно та 
інтелектуально, у тому числі шляхом належної сплати членських внесків у встановленому 
порядку; 
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2.2.4. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Федерації; 
2.2.5. не шкодити Федерації чи/та членам Федерації своїми діями чи бездіяльністю; 
2.2.6. не набувати статусу члена іншої громадської організації, яка здійснює діяльність, яку можна 

вважати такою, що конкурує із статутною діяльністю Федерації, до моменту припинення 
членства у Федерації чи без попереднього погодження із Президією Федерації;  

2.2.7. виконувати у встановленому порядку інші обов’язки , що має член громадської організації 
згідно зі Статутом та  чинним законодавством; 

2.2.8. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми 
документами Федерації. 
 

3. Порядок прийому в члени Федерації 
 

3.1. Прийом у члени Федерації здійснюється на підставі письмової заяви Заявника на ім’я президента 
Федерації.  
До заяви додаються:  
копія документу, який засвідчує особу, із разком підпису власника документу; 
копія дійсного документу судді або спортсмена, якщо таким є Заявник, або копія дійсної книжки 
спортсмена, який не досяг 14 років і не може набути членства особисто, в інтересах якого діє 
Заявник. Дійсним вважається відповідним чином оформлений документ, завірений печаткою 
Федерації, з відміткою про сплату відповідного внеску судді або спортсмена на поточний рік. 

3.2. Заява за встановленою формою з доданими документами, зазначеними в п.3.1, надсилається 
рекомендованим листом до Федерації або подається виконавчому директору Федерації 
особисто. 

3.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до Федерації, готуються Комісією з членства для розгляду 
президією. Комісія у десятиденний термін з дати подання заяви готує свій висновок про 
можливість прийому заявника до Федерації. Висновок Комісії враховується при прийнятті 
президією рішення про прийом або відмову у прийомі до Федерації, але не є вирішальним.  

3.4. Президія приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до Федерації у місячний термін з 
дати подання заяви до Федерації.  

3.5. Рішення президії про відмову у прийомі до Федерації має бути мотивованим. Таке рішення може 
бути оскаржене заявником до Конференції Федерації. Рішення Конференції Федерації є 
остаточним.  

3.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття президією рішення про прийом заявника до 
Федерації виконавчий директор направляє заявнику:  
− повідомлення про прийом до Федерації;  
− вимогу про сплату вступного внеску, якщо такий внесок не був сплачений заявником до 
прийняття президією рішення про прийом заявника до Федерації, та про сплату членського 
внеску на поточний рік;  
− копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів Федерації за рішенням президії.  

3.7. Після сплати новим членом Федерації вступного внеску та річного внеску здійснюється 
відповідний запис у реєстр членів Федерації. 

 
4. Облік членів Федерації 

 
4.1. Федерація здійснює облік своїх членів шляхом ведення Президією Федерації відповідного 

Реєстру членів Федерації.  
4.2. Реєстр членів Федерації обов’язково складається щорічно: станом на 01 лютого поточного року 

та станом на певну дату - за 7-м днів до дати проведення Конференції, і повинен бути підписаний 
Президентом Федерації, скріплений печаткою Федерації та відкритий для ознайомлення 
членами Федерації.  
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5. Припинення членства та вихід з Федерації. 

 
5.1. Членство в Федерації припиняється у випадку: 
− добровільного припинення членства в Федерації; 
− виключення з Федерації; 
− автоматичного припинення членства в Федерації.  

5.2. Добровільне припинення членства в Федерації здійснюється шляхом подання письмової заяви 
до Федерації з обов’язковим поясненням причин добровільного припинення членства. Датою 
припинення членства є дата подання заяви. 

5.3. У разі добровільного припинення членства в Федерації особа має право повторно вступити до 
Федерації на умовах, передбачених Статутом Федерації та цим Положенням. 

5.4. Члена Федерації може бути виключено з Федерації рішенням Президії за поданням Комісії при 
наявності однієї з підстав: 

− неодноразового порушення вимог Статуту; 
− вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Федерації; 
− вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Федерації; 
− у зв’язку із фактичним припиненням участі такої особи у діяльності Федерації впродовж 

попередніх 12-и місяців; 
5.5. Наслідком припинення членства у Федерації є припинення перебування особи на посаді у 

Федерації.  
5.6. Рішення Правління про виключення з Федерації може бути оскаржене до Загальних зборів 

Федерації. Рішення Загальних зборів Федерації є остаточним. 
5.7. Виключення члена з Федерації позбавляє його права на повторний вступ до Федерації протягом 

12-ти місяців від моменту виключення. 
5.8. Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого рішення 

Президії у випадку припинення господарської діяльності. 
5.9. У разі добровільного припинення членства в Федерації, виключення члена з Федерації або 
автоматичного припинення членства майно та кошти (у тому числі внески), передані таким членом у 
власність Федерації, поверненню не підлягають. 
5.10. У разі добровільного припинення членства в Федерації, виключення члена з Федерації або 
автоматичного припинення членства Комісія з членства вносить відповідні зміни до обліку членів 
Федерації. 
5.11. У разі добровільного припинення членства в Федерації, виключення члена з Федерації або 
автоматичного припинення членства особа, що має боргові зобов’язання майнового чи не майнового 
характеру перед Федерацією та/або членами Федерації має погасити боргові зобов’язання у повному 
обсязі протягом 30-денного терміну з моменту внесення відповідних змін до обліку членів Федерації 
Комісією з членства. У разі невиконання чи неналежного виконання боргових зобов’язань такою 
особою Федерація має право звернутись з відповідним позовом до суду. 


