
 1

       
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними Зборами членів ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
ХОДЬБИ ОЛЕКСАНДРА ШИМКА»  
(протокол № 1, від 15.05.2013 р.) 
Підпис: 
 

Зміни і доповнення "ЗАТВЕРДЖЕНО" Загальними Зборами 
членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ ХОДЬБИ  ОЛЕКСАНДРА ШИМКА»                
(протокол № 2, від 11.12.2016 р.) 

                                                                        Підпис:  

   
  

 
 
 
 
 
  
  

СТАТУТ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
ХОДЬБИ ОЛЕКСАНДРА ШИМКА» 

(нова редакція) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
м. Київ, 
2016 рік. 

 
 



 2

1.   ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ. 
1.1.   ФЕДЕРАЦІЯ є організацією, яку створено за ініціативою її членів на основі об’єднання загальних 
інтересів, діяльність яких направлена на забезпечення умов у соціальному середовищі для пересування людей 
пішки; для всебічного розвитку людини і сприяння популяризації та розвитку різновидів ходьби: звичайної, 
оздоровчої, босоніж, спортивної, спортивно-оздоровчої, ходьби на довгі та наддовгі дистанції, ходьби 
протягом 1-2 доби, тощо; ходьби з приладами чи на приладах (для поліпшення координації рухів: ходулі, 
канати, троси, стропи різної висоти, рoweriser («чоботи-скороходи») ходьба з палицями («Північна ходьба» - 
“Nordiс walking”); 
 
1.2.   ФЕДЕРАЦІЯ є неприбутковою організацією, її діяльність побудована на некомерційних засадах, які 
передбачають заборону розподілу отриманих прибутків або їх частин серед засновників (учасників), членів 
ФЕДЕРАЦІЇ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших, пов’язаних з ним осіб; 
 
1.3.   Повне найменування – громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОДЬБИ 
ОЛЕКСАНДРА ШИМКА». Скорочене найменування – ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ХОДЬБИ ШИМКА», ФЕДЕРАЦІЯ 
«ШимХода»; англійською / English full name: Public organization Ukrainian Federation Alexander Shimko 
walking; abbreviated names: Federation Olexander Shimko walking; short name: walking Shimko. 

1.4.   ФЕДЕРАЦІЯ взаємодіє з Законодавчими та Виконавчими Центральними органами влади України, 
визнає мету, принципи і завдання Олімпійського руху, з НОК України, з представництвом ООН в Україні, з 
Уповноваженим з прав людини у Верховній раді України, Асоціацією міст України та іншими громадськими і 
державними національними та міжнародними організаціями; 
 
1.5.     ФЕДЕРАЦІЯ співпрацює і визнає СТАТУТ та регламентні документи: 
1.5.1.   Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF – International Association of Athletics 
Federations); 
1.5.2.   Європейської асоціації легкоатлетичних федерацій (EАA – European Athletic Federations); 
1.5.3.   Всесвітньої асоціації ветеранів легкої атлетики (WMA – World Masters Athletics); 
1.5.4.   Європейської асоціації ветеранів легкої атлетики (EVAA – European Veterans Athletic Association); 
1.5.5.   Асоціації легкої атлетики України (ФЛАУ); 
1.5.6.   Асоціації ветеранів легкої атлетики України (АВЛАУ); 
1.5.7.   Міських та обласних федерацій легкої атлетики; 
1.5.8.   Міністерства освіти і науки України; 
1.5.9.   Міністерства охорони здоров`я України; 
1.5.10. Міністерства молоді та спорту України; 
1.5.11. інших організацій, СТАТУТИ яких не суперечать Конституції та Законам України. 
 
1.6.   Діяльність ФЕДЕРАЦІЇ спрямована на досягнення національного відродження і розвитку могутньої 
держави – України, плідну взаємодію з неурядовими організаціями інших країн. Діяльність Федерації 
базується на засадах якісного відродження багатогранного життя народу, яке передбачає поступ духовності, 
освіти, національної культури, науки та оздоровлення нації; 
1.7.   ФЕДЕРАЦІЯ у своїй діяльності керується Конституцією і Законодавством України, своїм СТАТУТОМ; 
1.8.   Діяльність ФЕДЕРАЦІЇ будується на засадах добровільності, самоврядування, гласності та 
рівноправності членів та поширюється на територію України; 
1.9.   ФЕДЕРАЦІЯ може мати відокремлене майно, може набувати майнових і немайнових прав та нести 
обов'язки, пов'язані з її діяльністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному і третейському 
судах; 
1.10. ФЕДЕРАЦІЯ має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, власну символіку, 
бланки, поштові марки та конверти зі своїми найменуванням і символікою, прапор, штандарт, медалі і ордени, 
зразки яких затверджуються рішенням Ради Федерації. Символіка реєструється в установленому Законом 
порядку; 
 
1.11.  ФЕДЕРАЦІЯ може вступати у міжнародні та всеукраїнські громадські (неурядові) об'єднання, 
підтримувати прямі зв'язки та контакти, укладати відповідні угоди, що не суперечать міжнародним 
зобов'язанням України; 
1.12.  ФЕДЕРАЦІЯ на добровільних засадах може вступати в спілки, союзи, асоціації, утворювати блоки та 
коаліції, укладати при цьому угоди про співробітництво і взаємодопомогу; 
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1.13.  Місце знаходження центральних СТАТУТНИХ органів ФЕДЕРАЦІЇ:  
           01032, Україна, м. Київ-32, вул. Саксаганського, 147/5, кв. 10; 
 
1.14.  ФЕДЕРАЦІЯ може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною; 
1.15.  ФЕДЕРАЦІЯ набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації; 
1.16.  ФЕДЕРАЦІЯ відповідає по своїм зобов'язанням своїм майном і фінансовими коштами; 
1.17.  Державні органи і установи не несуть відповідальності за зобов’язаннями ФЕДЕРАЦІЇ, так само як і       
          ФЕДЕРАЦІЯ, не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ; 
1.18.  ФЕДЕРАЦІЯ не відповідає за зобов’язаннями своїх членів так само, як і члени ФЕДЕРАЦІЇ не  
          відповідають за зобов’язаннями ФЕДЕРАЦІЇ; 
1.19.  ФЕДЕРАЦІЯ створена без обмеження терміну своєї дії. 
 
2. МЕТА, ЗАДАЧІ і ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ: 
2.1. Основною метою діяльності ФЕДЕРАЦІЇ є: 
2.1.1. об’єдннання зусиль членів ФЕДЕРАЦІЇ з метою популяризації здорового способу життя, захисту    
природного права людини безпечно і вільно (не порушуючи законів) пересуватися пішки по всій території 
України, залучення широких верств населення до участі в оздоровчих заходах як членів Федерації, так і 
свідомих громадян України; 
2.1.2. створення спілок, союзів, укладання угод про співпрацю з організаціями подібного спрямування; 
2.1.3. участь у змаганнях IAAF, EАA, WMA, EVAA, ФЛАУ, АВЛАУ; 
2.1.4. проведення наукових пошуків у галузі техніки рухів, методики тренування для оздоровлення та спорту; 
2.1.5. проведення для своїх членів Всеукраїнських та міських Чемпіонатів, Кубків і матчевих зустрічей; 
2.1.6. захист законних соціально-економічних та спільних інтересів членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.1.7. згуртування громади навколо ідей відродження України, патріотизму, шанування національної 
культури, історії та народних звичаїв. 
  
2.2. Основними задачами ФЕДЕРАЦІЇ є: 
2.2.1.   популяризація різновидів ходьби (як найдоступнішої, найменш витратної форми оздоровлення та 
організації дозвілля людей) через газети, журнали, фотовиставки, лекції, радіо, телебачення, тощо; 
2.2.2.   проведення матчевих зустрічей з Федераціями ходьби інших країн, в Україні та за її межами; 
2.2.3.   підготовка резерву для збірних команд України; 
2.2.4.   проведення на безоплатній основі науково-практичних семінарів, «круглих столів» з питань природних 
методів оздоровлення та спорту високих досягнень, лекцій та курсів з підготовки громадських інструкторів-
тренерів зі спортивної та спортивно-оздоровчої ходьби; 
2.2.5.   проведення навчально-тренувальніих та оздоровчих зборів для своїх членів в Україні та за її межами; 
2.2.6.   проведення на благодійній основі майстер-класів для дітей та школярів; 
2.2.7.   проведення на благодійній основі спортивно-оздоровчих таборів для дітей та школярів; 
2.2.8.   проведення на благодійній основі спортивно-оздоровчих заходів сімейного типу; 
2.2.9.   надання на благодійній основі соціальних послуг та правової допомоги; 
2.2.10. відновлення різновидами ходьби функції руху у осіб, які потребують того; 
2.2.11. надання на благодійній основі оздоровчих або фізкультурно-спортивних послуг для соціально 
незахищених верств населення та людей похилого віку;  
2.2.12. заснування або спів- заснування засобів масової інформації та здійснення видавничої діяльності у 
межах діючого законодавства, надходження від яких спрямовується на виконання СТАТУТНИХ завдань; 
2.2.13. заснування або спів- заснування підприємств, що ведуть госпрозрахункову діяльність у межах діючого 
законодавства, надходження від яких спрямовується на виконання СТАТУТНИХ завдань; 
2.2.14. підвищувати спортивну та професійну майстерність членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.2.15. сприяти розвитку спортивної ходьби в Україні, як спорту вищих досягнень та серед ветеранів; 
2.2.16. розвивати творчі та ділові контакти з організаціями різновидів ходьби інших країн; 
2.2.17. сприяти формуванню здорового способу життя, патріотизму, позитивних морально-етичних якостей, 
духовності громадян України; 
2.2.18. сприяти подовженню активного життя людей старшого та похилого віку через залучення до здорового 
способу життя та занять різновидами ходьби; 
2.2.19. сприяти самореалізації молоді через залучення її до здорового способу життя, до активної участі у 
суспільному житті; 
2.2.20. сприяти утвердженню соціального оптимізму у світогляді; 
2.2.21. сприяти вихованню почуття за свою Батьківщину; 
2.2.22. сприяти українському культурному просвітництву усіма засобами; 
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2.2.23. сприяти моральному та естетичному вихованню людей різновидами ходьби; 
2.2.24. сприяти перетворенню життєвого потенціалу людини в її постійну діяльність по продукуванню, 
накопиченню, культивуванню людських гідностей (визнання соціальної цінності, унікальності конкретної 
людини, значимості кожної особистості як частки людського співтовариства); 
2.2.25. законними та демократичними методами відстоювати права пішоходів на вільне та безпечне 
пересування вулицями міст, парковими зонами, скверами, пішохідними доріжками, тощо; 
2.2.26. підтримувати зовнішню політику, яка базується на національних інтересах України, та забезпечує 
політичну, економічну, екологічну, інформаційну і духовну безпеку держави, сприяє гідній конкуренції 
України на світовій арені; 
2.2.27. підвищувати престиж України участю та успіхами на міжнародних змаганнях; 
2.2.28. інше (інші інноваційні напрямки культурно-просвітницької та соціальної діяльності). 
 
2.3. Основними завданнями ФЕДЕРАЦІЇ є: 
2.3.1.  проведення показових тренувань та змагань з різновидів ходьби на шкільних стадіонах, у парках, 
скверах, вулицях і площах міст; 
2.3.2.  проведення показових виступів під час спортивних заходів чи загально-громадських свят; 
2.3.3.  проведення на благодійній основі змагань зі спортивної ходьби серед учнівської молоді, та ФСТ; 
2.3.4.  популяризація здорового способу життя через проведення благодійних концертно-гастрольних заходів, 
благодійних розіграшів призів та фрагментів екіпіровки, з символікою і гаслами ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.3.5.  проведення групових оздоровчих занять та заходів зі здорового способу життя; 
2.3.6.  здійснення екологічної, оздоровчої, спортивної, культурної, наукової, просвітньої або освітньої 
діяльності на благодійних засадах;  
2.3.7.  сприяння просвітницькій діяльності та розповсюдження досвіду оздоровлення членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.3.8.  залучення членів ФЕДЕРАЦІЇ до громадської активності з метою вирішення проблем громади; 
2.3.9.  забезпечення суддівства стилю спортивної ходьби у змаганнях ФЛАУ та АВЛАУ (при потребі); 
2.3.10. проведення різновидами ходьби оздоровлення дітей-інвалідів, з метою адаптації їх у соціумі; 
2.3.11. створення умов, членам ФЕДЕРАЦІЇ, для спілкування, з метою передачі життєвого та іншого досвіду 
різних поколінь, шляхом діалогів, взаємодопомоги та взаємної відповідальності; 
2.3.12. відвідування вдома обмежених у мобільності членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.3.13. супроводження членів ФЕДЕРАЦІЇ, які обмежені у мобільності; 
2.3.14. організація для членів ФЕДЕРАЦІЇ прогулянок і екскурсій (у т.ч. на транспорті); 
2.3.15. створення клубів за інтересами (заохочується сумісна діяльність людей різного віку); 
2.3.16. надання благодійної допомоги членам ФЕДЕРАЦІЇ та громадянам України, які її потребують, за 
наявності належних фінансових та матеріальних ресурсів ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.3.17. надання членам ФЕДЕРАЦІЇ (при потребі) психологічної та іншої підтримки. 
 
2.4. Для виконання СТАТУТНИХ завдань ФЕДЕРАЦІЯ: 
2.4.1. має свої: веб-сайт, інтернет-адресу, теле-факс, поштовий конверт, поштову марку, прапор, штандарт, 
логотип, марш, гімн, членський квиток, клубну та спортивну форму, атрибути нагородження з символікою 
ФЕДЕРАЦІЇ (приз, кубок, медаль, жетон, значок, «Грамота», «Почесна Грамота», «Диполм», «Подяка», 
«стрічка Чемпіона», та інш.), періодичну газету-інформаційний бюлетень; 
2.4.2. представляє і захищає інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях; 
2.4.3. розробляє та розповсюджує інформацію і документи, які пов’язані з діяльністю ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.4.4. співпрацює з засобами масової інформації для розповсюдження інформації про свою діяльність та 
поширення географії різновидів ходьби; 
2.4.5. видає і розповсюджує аудіо- та відео- матеріали про різновиди ходьби, здоровий спосіб життя; 
2.4.6. співпрацює з усіма установами, діяльність яких сприяє здійсненню завдань ФЕДЕРАЦІЇ; 
2.4.7. співпрацює зі спортивними федераціями; 
2.4.8. співпрацює з Державними адміністраціями та органами Державного управління; 
2.4.9. створює обласні, міські, районні, селищні відокремлені підрозділи; 
2.4.10. утворює спілки, союзи і укладає угоди про співробітництво з організаціями подібного спрямування; 
2.4.11. проводить навчально-тренувальні і оздоровчі збори для своїх членів як в Україні, так і за її межами; 
2.4.12. проводить показові тренування з різновидів ходьби у парках, на вулицях, площах міст; 
2.4.13. влаштовує під час спортивних заходів чи загально-громадських свят, показові виступи; 
2.4.14. проводить змагання зі спортивної ходьби вулицями та площами міст; 
2.4.15. проводить Всеукраїнські, міські Чемпіонати, Кубки, матчеві зустрічі для своїх членів; 
2.4.16. проводить змагання зі спортивної ходьби серед учнівської молоді та ФСТ; 
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2.4.17. проводить матчеві зустрічі з федераціями ходьби інших країн в Україні та за її межами; 
2.4.18. бере участь у змаганнях IAAF, EАA, WMA, EVAA, ФЛАУ, АВЛАУ; 
2.4.19. у будь яких заходах ФЕДЕРАЦІЇ беруть участь лише її члени. Допуск інших громадян (включаючи 
іноземних) на заходи ФЕДЕРАЦІЇ – за умови дозволу Ради; 
2.4.20. веде наукові пошуки у галузі техніки рухів, методики тренування для оздоровлення та спорту; 
2.4.21. проводить науково-практичні семінари, «круглі столи» з питань природних методів оздоровлення та 
спорту вищих досягнень, курси з підготовки громадських інструкторів-тренерів зі спортивної та спортивно-
оздоровчої ходьби; 
2.4.22. готує і сертифікує суддів для суддівства стилю спортивної ходьби; 
2.4.23. забезпечує суддівство стилю спортивної ходьби у змаганнях ФЛАУ та АВЛАУ; 
2.4.24. проводить різновидами ходьби профілактику і відновлення функцій руху; 
2.4.25. проводить різновидами ходьби оздоровлення дітей-інвалідів, з метою адаптації їх у соціумі; 
2.4.26. засновує засоби масової інформації та здійснює видавничу діяльність шляхом створення або спів- 
створення видавництв, прибуток від яких спрямовується на виконання Статутних завдань.  
2.4.27. засновує або стає спів- засновником підприємств, що ведуть госпрозрахункову діяльність у межах 
діючого законодавства, надходження від яких спрямовується на виконання Статутних завдань. 
 
3.  ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ. 
3.1.  ФЕДЕРАЦІЯ створює на території України свої відокремлені підрозділи, які здійснюють свою 
діяльність на підставі Положення, що розроблене та затверджене Радою ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.1.1. Кількість відокремлених підрозділів у містах, населених пунктах України необмежене; 
3.1.2. На Загальних Зборах ФЕДЕРАЦІЇ кожна обласна територія має право одного голосу; 
3.1.3. На Загальних Зборах ФЕДЕРАЦІЇ обласну територію представляє найбільш численний підрозділ. 
 
3.2.     Членство в ФЕДЕРАЦІЇ. 
3.2.1.  Членом ФЕДЕРАЦІЇ може бути фізична особа, яка досягла 14 років і проживає в Україні, визнає 
Статут, подала заяву на ім`я президента ФЕДЕРАЦІЇ, про вступ до ФЕДЕРАЦІЇ, сплатила вступний внесок і 
сплачує щорічний членський внесок, бере участь у діяльності ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.2.2.  Особа, що зробила вагомий внесок у розвиток оздоровчої чи спортивної ходьби в Україні, рішенням 
Ради ФЕДЕРАЦІЇ може бути обраною почесним членом ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.2.3.  Особа, яка зробила вагомий внесок у розбудову ФЕДЕРАЦІЇ, рішенням Ради ФЕДЕРАЦІЇ може бути 
нагороджена Подякою, Грамотою, Почесною Грамотою, медаллю, орденом ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.2.4. Порядок присвоєння звань та нагороджень регулюється Положенням, що затверджене Радою 
ФЕДЕРАЦІЇ. 
 
3.3.      Члени ФЕДЕРАЦІЇ мають право: 
3.3.1.   обирати та бути обраними до органів ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.3.2.   брати участь у формуванні та реалізації програм ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.3.3.   представляти ФЕДЕРАЦІЮ в складі збірної команди України у міжнародних змаганнях; 
3.3.4.   брати участь у заходах ФЕДЕРАЦІЇ (допуск інших громадян – з дозволу Ради ФЕДЕРАЦІЇ); 
3.3.5.   користуватися усіма формами допомоги ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.3.6.   отримувати будь яку інформацію про діяльність ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.3.7.   вносити пропозиції до керівних органів ФЕДЕРАЦІЇ (письмовою заявою) стосовно її діяльності; 
3.3.8.   оскаржувати рішення і дії керівних органів Федерації, яка подається письмовій формі, до керівних   
            органів ФЕДЕРАЦІЇ (п. 5.1.1. чинного СТАТУТУ);      
3.3.9.   вільно виходити з ФЕДЕРАЦІЇ після подання заяви про вихід; 
3.3.10. надавати безповоротну фінансову або іншу допомогу. 
  
3.4.      Члени ФЕДЕРАЦІЇ зобов'язані: 
3.4.1.   здійснювати свою діяльність згідно чинного СТАТУТУ; 
3.4.2.   виконувати положення СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.4.3.   виконувати Кодекс Честі члена ФЕДЕРАЦІЇ, прийнятого на Загальних Зборах; 
3.4.4.   активно сприяти діяльності ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.4.5.   виконувати рішення керівних органів ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.4.6.   зберігати конфіденційну інформацію ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.4.7.   сплачувати щорічний членський внесок ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.4.8.   сплатити вступний внесок при поданні заяви про вступ до ФЕДЕРАЦІЇ.  
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3.5.  Відокремлений підрозділ. 
Основою ФЕДЕРАЦІЇ є її відокремлені підрозділи, які створені на території України для виконання 
СТАТУТНОЇ мети, задач та завдань ФЕДЕРАЦІЇ, розвитку її структурної мережі. Положення відокремленого 
підрозділу не може суперечити СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ; 
 
3.5.1. Відокремлений підрозділ: 
3.5.2. здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства, СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ, Положення 
відокремленого підрозділу, який затверджено вищими керівними органами Ради ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.5.3.  не є юридичною особою і легалізується шляхом повідомлення в місцевих органах юстиції; 
3.5.4.  обирає керівні органи на своїх Зборах відповідно до свого Положення;   
3.5.5. делегує право участі у Загальних Зборах ФЕДЕРАЦІЇ своєму представнику, обраному більшістю голосів 
на зборах відокремленого підрозділу; 
3.5.6.  самостійно формує свою матеріальну та фінансову базу відповідно до СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.5.7.  отримує загальну інформацію про діяльність ФЕДЕРАЦІЇ з її сайту; 
3.5.8.  може отримувати фінансову та матеріальну допомогу за наявності належних ресурсів ФЕДЕРАЦІЇ. 
 
3.6.   Протокол Зборів відокремленого підрозділу підписує Голова та Секретар Зборів; 
 
3.7.      Вибуття з лав ФЕДЕРАЦІЇ. 
3.7.1.   Вибуття з лав ФЕДЕРАЦІЇ може бути добровільним, примусовим або посмертним; 
3.7.2.   Для добровільного виходу з лав ФЕДЕРАЦІЇ, її член подає заяву про це, на ім`я президента; 
3.7.3.   Про припинення членства у ФЕДЕРАЦІЇ відокремленим підрозділом, його Голова подає    
            протокол Зборів відокремленого підрозділу, відповідного змісту у довільній формі; 
3.7.4.   Членство у ФЕДЕРАЦІЇ припиняється з моменту реєстрації заяви Відповідальним Секретарем; 
3.7.5.   Можливе виключення із лав ФЕДЕРАЦІЇ рішенням Ради ФЕДЕРАЦІЇ або її засновників: 
3.7.5.1.    за розповсюдження недостовірної інформації про ФЕДЕРАЦІЮ та її діяльність; 
3.7.5.2.    за розголошення конфіденційної інформації ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.7.5.3.    за брутальні дії, поведінку чи вислови на адресу членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.7.5.4.    за порушення СТАТУТНИХ вимог ФЕДЕРАЦІЇ або Кодексу Честі члена ФЕДЕРАЦІЇ; 
3.7.5.5.    за членство у іншій громадській організації, що конкурує з інтересами ФЕДЕРАЦІЇ; 
 
4.  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ. 
4.1.    Керівні та контролюючи органи та посади. 
4.1.1. Керівними органами ФЕДЕРАЦІЇ є: Загальні Збори, Рада ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.1.2. Керівними посадами ФЕДЕРАЦІЇ є: Президент ФЕДЕРАЦІЇ (Голова Ради ФЕДЕРАЦІЇ), Віце-   
          президент, Відповідальний Секретар; 
4.1.3. Контролюючими органами ФЕДЕРАЦІЇ є: Контрольно-Ревізійна Комісія; 
4.1.4. Контролюючими посадами ФЕДЕРАЦІЇ є: Голова Контрольно-Ревізійної Комісії, Члени Контрольно- 
          Ревізійна Комісія, Скарбник.  
 
4.2.      Загальні Збори. 
Вищий керівний орган ФЕДЕРАЦІЇ, який скликається один раз на три роки. Загальні Збори: 
4.2.1.    визначають основні напрямки діяльності ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.2.2.    є такими, що відбулися, за присутності на них більше 50% представників відокремлених підрозділів, 
створених на час проведення Установчих Зборів; 
4.2.3.   затверджують процедурні питання, регламент, підготовку і проведення Загальних Зборів; 
4.2.4.   обирають один раз на п’ять років Президента, Раду, Контрольно-Ревізійну Комісію, Скарбника; 
4.2.5.   заслуховують та затверджують звіти Ради та Контрольно-Ревізійної комісії; 
4.2.6.   затверджують рішення Ради на наступний період; 
4.2.7.   заслуховують звіт Президента та дають йому належну оцінку; 
4.2.8.   реалізують право власності на кошти та майно; 
4.2.9.   розглядають заяви чи скарги членів ФЕДЕРАЦІЇ, дають оцінку її роботі та приймають рішення; 
4.2.10. ухвалюють СТАТУТ ФЕДЕРАЦІЇ, вносять до нього зміни та доповнення; 
4.2.11. відміняють рішення, дії Ради, якщо вони прийняті з порушенням законодавства, своєї компетенції або 
таких, що порушують законні права членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.2.12. за поданням Президента: затверджують Віце-президента, Відповідального Секретаря; 
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4.3.   Рішення на Загальних Зборах приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної 
кількості присутніх на зборах членів ФЕДЕРАЦІЇ, за виключенням питань про ліквідацію та реорганізацію 
ФЕДЕРАЦІЇ, де за таке рішення має проголосувати 3/4 присутніх на Загальних Зборах; 
 
4.4. При голосуванні на Загальних Зборах представник відокремленого підрозділу має один голос; 
4.5. Повноваження представника на Загальних Зборах підтверджуються протоколом Зборів учасників 
відокремленого підрозділу; 
4.6. Протокол Загальних Зборів підписує Голова та Секретар Зборів; 
4.7. Дата, місяць, рік, час і місце проведення, порядок денний Загальних Зборів, визначається Радою 
ФЕДЕРАЦІЇ не пізніше 30 діб до проведення, про що повідомляється на сайті; 
4.8. Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу Ради ФЕДЕРАЦІЇ, Президента або з ініціативи 1/3 
членів ФЕДЕРАЦІЇ. Дата проведення Загальних Зборів визначається не пізніше 30 діб від дня отримання 
Радою відповідної вимоги.  
 
4.9.     Рада ФЕДЕРАЦІЇ: 
4.9.1.  керівний орган обраний Загальними Зборами для організації роботи між Загальними Зборами; 
4.9.2.  визначає норми представництва на Загальні Збори ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.3.  спрямовує свою діяльність щодо реалізації рішень Загальних Зборів ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.4.  вирішує питання зовнішньої та внутрішньої діяльності ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.5.  приймає рішення про скликання позачергового засідання Загальних Зборів ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.6.  приймає рішення про прийом чи виключення з лав ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.7.  приймає рішення про вступ до інших організацій чи спілок подібного спрямування; 
4.9.8.  вирішує спірні питання, які можуть виникати між членами ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.9. визначає розмір і структуру вступних, членських, турнірних грошових внесків, порядок і механізм їх 
використання на визначений період; 
4.9.10. розглядає кандидатури членів ФЕДЕРАЦІЇ для нагородження, присвоєння звань, розрядів і подає 
потрібні документи до відповідних організацій; 
4.9.11. затверджує склад суддівської колегії зі стилю спортивної ходьби у змаганнях ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.12. затверджує програму розвитку різновидів ходьби та календар змагань ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.13. створює комітети і комісії, розробляє їхні регламенти роботи та призначає їх Голів; 
4.9.14. У складі Ради можуть бути: члени ФЕДЕРАЦІЇ, Відповідальний Секретар та, за рішенням Загальних 
Зборів – керівники відокремлених підрозділів, активісти ФЕДЕРАЦІЇ обрані Загальними Зборами Федерації;  
4.9.15. Чисельний склад Ради – до 7 чоловік, і затверджується Загальними Зборами ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.9.16. Рішення Ради можуть прийматися шляхом інтерактивного опитування її членів; 
4.9.17. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Голови Ради, можливе інтерактивне опитування 
через інтернет. Відповідальний Секретар Ради електронною поштою надсилає Проект рішення кожному 
члену Ради. Член Ради, протягом трьох календарних діб, має дати свою відповідь (на e-mail ФЕДЕРАЦІЇ): 
«за», «проти», чи «утримався». У разі відсутності, або затримки відповіді, вважається, що член Ради не брав 
участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів 
Ради. Прийняте Радою рішення оформлюється протоколом, який підписує Голова Ради, далі – розміщується 
на сайті ФЕДЕРАЦІЇ і надсилається електронною поштою кожному члену Ради. 
 
4.10.   Виконавчий комітет Ради (надалі - виконком): 
4.10.1. є виконавчим органом Ради ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.10.2. визначається і затверджується Радою ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.10.3. виконує ухвали та рішення Ради та звітує перед нею про їх виконання; 
4.10.4. призначає виконавців рішень та ухвал Ради і контролює їх виконання; 
4.10.5. збирається за потреби один раз на 3 місяці; 
4.10.6. на засіданнях виконкому головує президент (голова Ради). 
  
4.11.    Президент ФЕДЕРАЦІЇ: 
4.11.1.  призначається зі складу членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.11.2.  офіційно представляє ФЕДЕРАЦІЮ відповідно до пунктів 1.4. і 1.5. чинного СТАТУТУ; 
4.11.3.  має право підпису фінансових документів ФЕДЕРАЦІЇ, відкриває рахунки в установах банку; 
4.11.4.  є Головою Ради ФЕДЕРАЦІЇ, керує роботою нею, та головує на її засіданнях; 
4.11.5.  має право вирішального голосу при рівності голосів; 
4.11.6.  у разі потреби скликає позачергові Засідання Ради чи Загальні Збори. 
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4.12.      Віце-президент ФЕДЕРАЦІЇ: 
4.12.1. виконує функції Президента в разі його відсутності, є членом Ради ФЕДЕРАЦІЇ; 
 
4.12.2.  здійснює свою діяльність згідно планів та програм, затверджених Радою ФЕДЕРАЦІЇ і прямих 
вказівок президента ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.12.3.  контролює та відповідає за надходження та витрати фінансових коштів, безповоротної фінансової 
допомоги та інших матеріально-фінансових ресурсів; 
4.12.4.  відповідає за ведення оперативного та бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності у 
встановленому законом порядку; 
4.12.5.  контролює виконання СТАТУТУ та регламентних документів ФЕДЕРАЦІЇ. 
 
4.13.    Відповідальний Секретар ФЕДЕРАЦІЇ: 
4.13.1.  виконує функції Віце-президента в разі його відсутності і є членом Ради ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.13.2.  готує документацію для проведення Загальних Зборів, засідань Ради ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.13.3.  веде протоколи засідання Загальних Зборів, Ради ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.13.4.  веде облік членів ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.13.5.  організовує діловодство в роботі ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.13.6.  веде листування з іншими організаціями та установами. 
 
4.14.     Скарбник ФЕДЕРАЦІЇ: 
4.14.1.  здійснює облік матеріально-фінансових ресурсів ФЕДЕРАЦІЇ. 
 
4.15.     Контрольно-Ревізійна Комісія. 
4.15.1.  З метою контролю фінансово-господарської діяльності та дотримання чинного СТАТУТУ, виконання 
рішень Загальних зборів ФЕДЕРАЦІЇ і Ради ФЕДЕРАЦІЇ, створюється Контрольно-Ревізійна Комісія (далі – 
КРК) у складі трьох осіб – членів ФЕДЕРАЦІЇ. Посадові особи КРК не можуть входити до складу Ради чи 
будь-який інший підрозділ ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.15.2.  КРК очолює Голова, що обирається з числа членів КРК, на його першому засіданні. КРК, у своїй 
роботі керується Положенням, яке затверджене Загальними Зборами ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.15.3.  КРК є контролюючим органом організації, є підконтрольною та підзвітною Загальним Зборам; 
4.15.4. КРК контролює своєчасність та повноту розгляду заяв та звернень членів ФЕДЕРАЦІЇ керівними 
органами; 
4.15.5.  Засідання КРК скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на дванадцять місяців; 
4.15.6.  КРК приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів та результатів перевірок; 
4.15.7.  У разі вибуття члена КРК, Рада ФЕДЕРАЦІЇ може рекомендувати на його місце виконуючого 
обов’язки, з подальшим затвердженням цієї особи на Загальних Зборах. 
 
4.16.     Інші підрозділи ФЕДЕРАЦІЇ. 
4.16.1.  Інші підрозділи ФЕДЕРАЦІЇ створюються згідно п. 2.2.12. та 2.2.13. чинного СТАТУТУ; 
4.16.2.  Комітети, постійні і тимчасові комісії виконують свою діяльність згідно планів та програм 
затверджених Радою ФЕДЕРАЦІЇ і прямих вказівок президента ФЕДЕРАЦІЇ; 
4.16.3.  Кількість комітетів, постійних і тимчасових комісії встановлюється та регулюється Радою 
ФЕДЕРАЦІЇ за рекомендаціями Президента ФЕДЕРАЦІЇ. 
 
5.      КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ. 
5.1.      Джерелами надходження фінансових коштів, в тому числі валютних, є: 
5.1.1.   вступні внески, членські та турнірні внески, розмір яких визначаються Радою ФЕДЕРАЦІЇ; 
5.1.2.   безповоротна фінансова допомога та інша матеріальна допомога; 
5.1.3.   безповоротна допомога може бути у грошовій, матеріальній чи інтелектуальній формах і надаватися як 
визначеними так і невизначеними суб`єктами; 
5.1.4. безвідсоткова позика членів ФЕДЕРАЦІЇ, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб, громадських 
організацій, підприємств, організацій, установ; 
5.1.5. добровільні пожертвування членів ФЕДЕРАЦІЇ, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб, 
громадських організацій, підприємств, організацій, установ; 
5.1.6.  гранти міжнародних організацій; 
5.1.7.  кредити від банків, фінансових установ, благодійних ФОНДІВ, інших організацій, в тому числі 
зарубіжних та міжнародних; 
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5.1.8.  благодійні надходження і безповоротна фінансова допомога від діяльності установ, 
організацій чи підприємств, створених ФЕДЕРАЦІЄЮ; 
5.1.9.  дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у 
межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається неприбутковим 
організаціям, відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, окрім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим 
організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження таких цін; 
5.1.10. добровільні пожертви і безповоротна допомога під час благодійних гастрольних заходів та благодійних 
розіграшів (в межах одного приміщення) фрагментів екіпіровки з символікою чи гаслами організації; 
5.1.11. використання прибутків ФЕДЕРАЦІЇ спрямовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання ФЕДЕРАЦІЇ, обслуговування зобов’язань ФЕДЕРАЦІЇ, реалізації мети, задач, завдань та 
напрямків діяльності, визначених цим СТАТУТОМ. 
 
5.2.     Майно ФЕДЕРАЦІЇ. 
5.2.1.  ФЕДЕРАЦІЯ має у своїй власності: будинки, житловий фонд, земельні ділянки, транспортні засоби, 
спортивні споруди, устаткування і обладнання, інвентар, майно культурного та оздоровчого призначення, 
акції, цінні папери, матеріальні цінності та кошти, необхідні для реалізації СТАТУТНОЇ діяльності, яка не 
заборонена чинним законодавством; 
 
5.2.2.  ФЕДЕРАЦІЯ веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому 
законом порядку; 
 
5.2.3.  ФЕДЕРАЦІЯ має право на майно та кошти, набутих в результаті господарської чи іншої комерційної 
діяльності створених госпрозрахункових установ, організацій чи заснованих підприємств; 
5.2.4.  для виконання СТАТУТНИХ завдань ФЕДЕРАЦІЯ вправі залучати спеціалістів та організації, що 
працюють на контрактній або договірній основі; 
5.2.5.  кошти та інше майно ФЕДЕРАЦІЇ, за рішенням Ради, може використовуватися для оплати послуг та 
робіт, виконаних для ФЕДЕРАЦІЇ особами, установами та організаціями. 
 
6.   ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ. 
6.1.   Зміни та доповнення до СТАТУТУ вносять у випадках: 
6.1.1.   зміни Законодавства України; 
6.1.2.   реорганізації ФЕДЕРАЦІЇ; 
6.1.3.   інших змін, що не суперечать меті ФЕДЕРАЦІЇ. 
6.2.  зміни та доповнення до СТАТУТУ затверджуються Загальними Зборами ФЕДЕРАЦІЇ. Рішення є 
прийнятим, якщо за нього проголосувала 3/4 присутніх на Загальних Зборах. 
  
7.   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.  
7.1. Припинення діяльності ФЕДЕРАЦІЇ може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації 
(саморозпуску, примусового розпуску); 
7.2. Реорганізація ФЕДЕРАЦІЇ здійснюється за Рішенням Загальних Зборів ФЕДЕРАЦІЇ, при умові, що за 
реорганізацію проголосувало, 3/4 обраних на загальні збори делегатів; 
7.3. Ліквідація ФЕДЕРАЦІЇ здійснюється за Рішенням Загальних Зборів ФЕДЕРАЦІЇ при умові, що за неї 
проголосувало, 3/4 обраних на загальні збори делегатів, або за Рішенням суду; 
7.4. Кошти і майно ФЕДЕРАЦІЇ, що ліквідується, не може перерозподілятися між її членами і 
використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, що передбачені 
законом або рішенням суду, спрямовується в прибуток держави; 
7.5. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, розподілу, приєднання або 
перетворення) активи ФЕДЕРАЦІЇ, за рішенням загальних зборів ФЕДЕРАЦІЇ, передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходів бюджету. 
 
 

                             

 

 


