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Положення про відокремлений підрозділ Вітрильної Федерації України «[ХХХХХХ 

ОБЛАСНА][м.КИЄВА] федерація вітрильного спорту» (надалі – «Положення») розроблене 

на виконання вимог Закону України «Про громадські об’єднання» та прийняте на підставі 

положень Статуту громадської організації «Вітрильна Федерація України» (надалі – «ВФУ») 

та Типового положення про територіальні федерації (відокремлені підрозділи) ВФУ. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються в цьому Положенні у значенні, яке їм 

надається в Статуті ВФУ. Терміни, які не вживаються в Статуті ВФУ або значення яких 

відрізняється від значення, яке їм надається в Статуті ВФУ, вживаються у цьому Положенні 

в наступному значенні: 

ВФУ –  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ», 

всеукраїнська громадська організація за законодавством України (код ЄДРПОУ: 14296808), 

створена для реалізації мети та завдань, передбачених її Статутом. 

Відокремлений підрозділ – ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» «[ХХХХХХХХХ 

ОБЛАСНА][м.КИЄВА] ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ», відокремлений підрозділ 

ВФУ в [Хххххххххх області України][м.Києві], створений за рішенням Ради ВФУ з метою 

практичного втілення у відповідному регіоні мети (цілей) та завдань ВФУ. 

Типове положення - Типове положення про територіальні федерації (відокремлені 

підрозділи) громадської організації «Вітрильна Федерація України», затверджене рішенням 

Ради ВФУ (протокол № [●] від [●] 2018 р.). 

Положення – дійсне положення про Відокремлений підрозділ, яке визначає порядок його 

діяльності, прийняте на підставі Типового положення та Статуту ВФУ та затверджене Радою 

ВФУ. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відокремлений підрозділ входить в структуру ВФУ та має на меті практичне втілення 

мети (цілей) та завдань ВФУ в [Хххххххх області України][м.Києві],. 

1.2. Відокремлений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Цивільним і Господарським кодексами України, Законом України «Про громадські 

об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом ВФУ, 

нормативними документами органів управління ВФУ, Типовим положенням та 

дійсним Положенням. 

1.3. Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи. Відомості про 

Відокремлений підрозділ вносяться до відповідних реєстрів за поданням ВФУ. 

1.4. Відокремлений підрозділ підпорядковується ВФУ та здійснює свою діяльність в 

межах [Ххххххххх  області України][м.Києва].  

1.5. Відокремлений підрозділ використовує символіку ВФУ, що зареєстрована у 

визначеному законодавством порядку. 

1.6. Найменування Відокремленого підрозділу: 



 Повне найменування: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» «[ХХХХХХХХХХХХ 

ОБЛАСНА][м.КИЄВА] ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ»; 

 Скорочене найменування: ВП ГО ВФУ «[ХХХХХХХХХ ОБЛАСНА][м.КИЄВА] 

ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ». 

1.7. Діяльність Відокремленого підрозділу є неприбутковою, тобто його метою не є 

одержання прибутку. 

1.8. Втручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Відокремленого 

підрозділу, так само як і втручання Відокремленого підрозділу у діяльність органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом. 

2. СКЛАД ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

2.1. Відокремлений підрозділ об’єднує членів ВФУ [Ххххххххх області України] 

[м.Києва], яхт-клуби, інші місця базування яхт з відповідною інфраструктурою для 

занять вітрильним спортом, вітрильництвом (яхтингом). 

2.2. До складу Відокремленого підрозділу входять члени ВФУ, які постійно або 

переважно проживають на території [Ххххххххх області України][м.Києва] та 

належать до Відокремленого підрозділу відповідно до обліку, що ведеться 

Відокремленим підрозділом. 

2.3. Чисельний і персональний склад Відокремленого підрозділу не обмежується. 

3. МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ  

3.1. Мета та цілі Відокремленого підрозділу співпадають з метою та завданнями ВФУ, що 

викладені в Статуті ВФУ. 

3.2. Метою (цілями) Відокремленого підрозділу є розвиток вітрильного спорту та 

сприяння піднесенню рівня вітрильництва (яхтингу) у [Ххххххххх області України] 

[м.Києві], зростання їх рівня і масовості, гідного представництва [Ххххххххх області 

України][м.Києва] в Українському та міжнародному вітрильному співтоваристві 

шляхом консолідації та координації зусиль громадян України, зацікавлених у 

піднесенні вітчизняного вітрильного спорту, вітрильництва (яхтингу), а також захист 

інтересів членів ВФУ. 

3.3. Основні напрями діяльності Відокремленого підрозділу відповідають напрямам 

діяльності ВФУ, зазначеним в ст. 3.2. Статуту ВФУ. 

3.4. Відокремлений підрозділ не має права здійснювати діяльність, не передбачену 

Статутом ВФУ. Діяльність Відокремленого підрозділу повинна погоджуватися з 

органами управління ВФУ відповідно до їх компетенції, визначеної в Статуті ВФУ. 

3.5. Відокремлений підрозділ здійснює наступні функції:  

3.5.1. організація виконання статутних завдань ВФУ на території [Ххххххххх області 

України][м.Києва]; 

3.5.2. координація взаємодії членів ВФУ на території [Ххххххххх області України] 

[м.Києва]; 



3.5.3. підвищення ролі вітрильництва у всебічному і гармонійному розвитку особи, 

зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя; 

3.5.4. удосконалення системи підготовки спортсменів, забезпечення успішного 

виступу спортсменів у змаганнях; 

3.5.5. пропаганда та популяризація вітрильництва серед населення; 

3.5.6. розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази вітрильництва; 

3.5.7. інші функції, не заборонені Статутом ВФУ та законодавством України.  

3.6. Підрозділ має право:  

3.6.1. вносити запити та пропозиції з усіх напрямів діяльності ВФУ до органів 

управління ВФУ; 

3.6.2. користуватися консультативною та методичною допомогою ВФУ; 

3.6.3. отримувати від ВФУ підтримку у реалізації проектів та програм, що сприяють 

досягненню мети та статутних завдань ВФУ, у порядку, що визначається 

Президією ВФУ; 

3.6.4. визначати напрями, методи та організаційні форми роботи, що є найбільш 

ефективними для виконання завдань Відокремленого підрозділу.  

3.7. Підрозділ зобов’язаний:  

3.7.1. ефективно виконувати покладені на Відокремлений підрозділ функції; 

3.7.2. здійснювати діяльність згідно з рішеннями та за погодженням з органами 

управління ВФУ; 

3.7.3. належним чином та в строк виконувати рішення органів управління ВФУ; 

3.7.4. своєчасно надавати органам ВФУ необхідну інформацію та звітність; 

3.7.5. надавати ВФУ річні звіти про діяльність Відокремленого підрозділу; 

3.7.6. сприяти залученню нових членів до ВФУ. 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

4.1. Органами управління Відокремленого підрозділу є: 

4.1.1. Конференція Відокремленого підрозділу. 

4.1.2. Голова Відокремленого підрозділу. 

4.1.3. Рада Відокремленого підрозділу (якщо вона створена). 

5. КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

5.1 Конференція Відокремленого підрозділу є вищим органом управління 

Відокремленого підрозділу. 

5.2 Чергова Конференція Відокремленого підрозділу проводяться не менше 1 (одного) 

разу на 4 (чотири) роки або напередодні проведення Конференції ВФУ відповідно до 

Положення про проведення Конференції ВФУ. 

5.3 Позачергова Конференція Відокремленого підрозділу скликається на вимогу Голови 

Відокремленого підрозділу, за рішенням Ради Відокремленого підрозділу (якщо вона 



створена) або за ініціативою 1/3 членів ВФУ, які входять до складу Відокремленого 

підрозділу, оформленого письмово від імені кожного члена. 

5.4 Кожен член ВФУ, який входить до складу Відокремленого підрозділу має 1 (один) 

голос на Конференції Відокремленого підрозділу. Конференція Відокремленого 

підрозділу є повноважною, якщо в її роботі беруть участь (особисто або через 

повноважних представників) більше половини членів ВФУ, які входять до складу 

Відокремленого підрозділу відповідно до обліку, зазначеного в пункті 2.2 цього 

Положення. 

5.5 Про скликання чергової Конференції члени ВФУ, які належать до Відокремленого 

підрозділу повідомляються не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до 

дати їх проведення в порядку, що визначається Головою Відокремленого підрозділу 

(у тому числі факсом чи електронною поштою). Про скликання позачергової 

Конференції Відокремленого підрозділу члени ВФУ, які належать до Відокремленого 

підрозділу повідомляються не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати їх 

проведення в порядку, що визначається Головою Відокремленого підрозділу (у тому 

числі факсом чи електронною поштою). Повідомлення про скликання Конференції 

Відокремленого підрозділу повинно містити дату, час та місце проведення 

Конференції Відокремленого підрозділу та попередній порядок денний. 

5.6 Засідання Конференції Відокремленого підрозділу можуть проводяться за 

безпосередньої участі її учасників (їх уповноважених представників за довіреністю).  

5.7 Будь-яке засідання Конференції Відокремленого підрозділу оформлюється 

протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі. 

5.8 До компетенції Конференції Відокремленого підрозділу належить вирішення будь-

яких питань діяльності Відокремленого підрозділу, окрім питань, віднесених до 

компетенції органів управління ВФУ. 

5.9 До виключної компетенції Конференції Відокремленого підрозділу, зокрема, 

належить прийняття рішень з наступних питань:  

5.9.1. визначення пріоритетних завдань та напрямів діяльності Відокремленого 

підрозділу у відповідності до Статуту ВФУ та рішень органів управління ВФУ;  

5.9.2. обрання делегатів від Відокремленого підрозділу для участі у Конференції 

ВФУ відповідно до норм представництва, затверджених ВФУ; 

5.9.3. обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради Відокремленого 

підрозділу, за виключенням Голови Відокремленого підрозділу; 

5.9.4. прийняття рішення про клопотання перед Радою ВФУ щодо призначення 

Голови Відокремленого підрозділу та в разі незадовільної роботи Голови 

Відокремленого підрозділу або складання повноважень з інших причин, 

прийняття рішення про клопотання перед Радою ВФУ щодо припинення його 

повноважень (звільнення) та призначення нового Голови Відокремленого 

підрозділу за кандидатурою запропонованою Конференцією Відокремленого 

підрозділу. 

5.9.5. прийняття рішення про клопотання перед Радою ВФУ щодо примусового 

виключення члена з ВФУ. 

5.9.6. розгляд та затвердження звітної доповіді Голови Відокремленого підрозділу; 



5.10 Рішення Конференції Відокремленого підрозділу приймаються відкритим або 

таємним (за рішенням Конференції) голосуванням простою більшістю голосів 

присутніх на Конференції Відокремленого підрозділу членів ВФУ, які входять до 

складу Відокремленого підрозділу (їх представників). 

5.11 Голова Відокремленого підрозділу на Конференції Відокремленого підрозділу звітує 

про свою діяльність та діяльність Ради Відокремленого підрозділу. 

6. ГОЛОВА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

6.1. Відокремлений підрозділ очолює його голова, який призначається (звільнюється) 

Радою ВФУ за поданням членів ВФУ, які входять до складу Відокремленого 

підрозділу, яке оформлюється рішенням (протоколом) Конференції Відокремленого 

підрозділу. 

6.2. Строк повноважень Голови Відокремленого підрозділу встановлюється за рішенням 

Ради ВФУ та не може перевищувати 4 (чотирьох) років. Голова Відокремленого 

підрозділу, строк повноважень якого спливає, може бути повторно призначений на 

посаду.  

6.3. Головою Відокремленого підрозділу може бути призначена особа, яка є членом ВФУ 

та має досвід роботи в сфері організації діяльності вітрильницької громади, якщо інше 

не встановлено рішенням Ради ВФУ. 

6.4. Голова Відокремленого підрозділу діє згідно з цим Положенням та Статутом ВФУ. 

6.5. Голова Відокремленого підрозділу та його заступник (заступники) діють на 

громадських засадах. 

6.6. На період тимчасової відсутності Голови Відокремленого підрозділу, тимчасове 

виконання його обов’язків здійснює його заступник. 

6.7. У разі тривалої відсутності Голови Відокремленого підрозділу у зв’язку з хворобою 

чи іншою поважною причиною, виконання його обов'язків покладається Радою ВФУ 

або Президентом ВФУ на іншу особу. 

6.8. За посадою Голова Відокремленого підрозділу є членом Ради ВФУ та може бути 

обраним делегатом від Відокремленого підрозділу на Конференцію ВФУ відповідно 

до вимог норм представництва, затверджених ВФУ. 

6.9. Голова Відокремленого підрозділу підпорядковується та підзвітний Раді та Президії 

ВФУ. 

6.10. До компетенції Голови Відокремленого підрозділу належить: 

 представництво без доручення (довіреності) інтересів Відокремленого підрозділу, 

членів ВФУ, які входять до його складу у відносинах з органами державної влади, 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх 

службовими та посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, 

органами, у тому числі з вітчизняними, іноземними та міжнародними; 

 затвердження, за попереднім погодженням з Радою або Президентом ВФУ, 

організаційної структури Відокремленого підрозділу та здійснення поточного 

управління ним; 



 підготовка проекту граничних витрат для утримання Відокремленого підрозділу та 

його надання на погодження та затвердження Радою та/або Президією ВФУ; 

 розпорядження коштами та майном переданими від ВФУ для Відокремленого 

підрозділу з відповідним звітом про їх використання; 

 ведення обліку (первинного реєстру) членів ВФУ, які входять до складу 

Відокремленого підрозділу та здійснення обміну інформацією з загальним 

реєстром членів ВФУ; 

 прийняття заяв від кандидатів в члени ВФУ та заяв від членів ВФУ, які входять до 

складу Відокремленого підрозділу про вихід зі складу членів ВФУ; 

 здійснення контролю за вчасністю сплати членських внесків членами ВФУ, які 

входять до складу Відокремленого підрозділу та звітування перед Радою ВФУ з 

цього приводу; 

 відповідно до мети та цілей ВФУ укладати та підписувати договори (угоди) від 

імені ВФУ, що пов’язані з діяльністю відокремленого підрозділу, в порядку, 

встановленому Статутом та рішеннями органів управління ВФУ; 

 внесення подання на Конференцію Відокремленого підрозділу про призначення 

(звільнення) своїх заступників; 

 утворення Ради Відокремленого підрозділу, затвердження її персонального 

складу; 

 скріплення своїм підписом протоколів Ради Відокремленого підрозділу (якщо 

вона створена), своїх наказів, розпоряджень, звітів, листів відокремленого 

підрозділу тощо; 

 вжиття заходів, спрямованих на залучення до складу Відокремленого підрозділу 

нових членів ВФУ; 

 забезпечення виконання рішень органів управління ВФУ; 

 забезпечення контролю за виконанням рішень Конференції та Ради 

Відокремленого підрозділу; 

 головування на Конференції та засіданнях Ради Відокремленого підрозділу; 

 право вирішального голосу у прийнятті рішень Радою Відокремленого підрозділу 

у разі рівного розподілу голосів її членів (якщо вона створена); 

 організація та управління поточною діяльністю Відокремленого підрозділу; 

 внесення пропозицій Президенту та Раді ВФУ з усіх напрямів діяльності 

Відокремленого Підрозділу; 

 організація своєчасного подання звітності про діяльність Відокремленого 

підрозділу; 

 вирішення інших питань відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності 

Відокремленого підрозділу, у тому числі делегування своїх повноважень своєму 

заступнику (заступниками) та Раді Відокремленого підрозділу (якщо вона 

створена); 



 вирішення інших питань делегованих рішеннями органів управління  ВФУ; 

 здійснення інших функції, необхідних для ефективного виконання покладених на 

Відокремлений підрозділ завдань, крім тих, що відносяться до компетенції органів 

управління ВФУ та/або Конференції та Ради Відокремленого підрозділу. 

7. РАДА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

7.1. У складі Відокремленого підрозділу може бути створено Раду Відокремленого 

підрозділу, положення про яку затверджує його Голова. 

7.2. Головою Ради Відокремленого підрозділу за посадою є Голова Відокремленого 

підрозділу. 

7.3. Рішення Ради Відокремленого підрозділу вводяться у дію наказом його Голови. 

7.4. Рада Відокремленого підрозділу призначена для колегіального розгляду і вирішення 

питань, що стосуються діяльності Відокремленого підрозділу, у тому числі, 

затвердження Плану роботи Відокремленого підрозділу на поточний рік, з 

урахуванням Плану основних заходів ВФУ. 

7.5. Кількісний і персональний склад Ради Відокремленого підрозділу визначається 

Головою Відокремленого підрозділу. Рада Відокремленого підрозділу складається із 

Голови Відокремленого підрозділу, його заступника (заступників), які є її членами за 

посадою та інших членів. 

7.6. Члени Ради Відокремленого підрозділу діють на громадських засадах. 

7.7. Рішення Ради Відокремленого підрозділу приймається більшістю голосів її членів, що 

були присутні на її засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується 

Головою Відокремленого підрозділу. У разі необхідності рішення Ради 

Відокремленого підрозділу можуть прийматись шляхом опитування її членів та з 

використанням засобів зв'язку. При рівному розподілі голосів членів Ради 

Відокремленого підрозділу голос Голови Відокремленого підрозділу є вирішальним. 

7.8. Засідання Ради Відокремленого підрозділу вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більше половини членів Ради Відокремленого підрозділу. 

7.9. Засідання Ради Відокремленого підрозділу скликаються Головою Відокремленого 

підрозділу. Позачергові її засідання можуть скликатися також за ініціативою двох 

третин її членів, у разі потреби у будь-який час. 

7.10. Рада Відокремленого підрозділу користується повноваженнями визначеними у 

положенні про неї, рішеннях органів управління ВФУ, наказах Голови 

Відокремленого підрозділу та цьому Положенні. 

7.11. Органи Відокремленого підрозділу підконтрольні та підзвітні Раді та Президії ВФУ, 

вони користуються правами, виконують обов’язки, що встановлені рішеннями органів 

управління ВФУ, прийнятими в порядку передбаченому Статутом ВФУ. 

8. МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

8.1. Питання майнового забезпечення Відокремленого підрозділу вирішуються в ВФУ. 

8.2. Майно (кошти) Відокремленого підрозділу є власністю ВФУ. 

8.3. Джерелами надходження майна (коштів) Відокремленого підрозділу є: 



8.3.1. Майно (кошти) передане Відокремленому підрозділу від ВФУ; 

8.3.2. Майно (кошти) одержане Відокремленим підрозділом як благодійні пожертви 

(гранти); 

8.3.3. Майно (кошти) одержане Відокремленим підрозділом в установленому 

порядку від держави Україна, територіальних громад, громадян, підприємств, 

установ та організацій, а також від іноземних держав та організацій, 

міжнародних організацій, осіб без громадянства, іноземців, як безповоротна 

фінансова допомога, якщо інше не встановлено законодавством; 

8.3.4. Майно (кошти) набуте на інших підставах, не заборонених законом. 

8.4. Рішення, пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна 

Відокремленого підрозділу, приймаються згідно до Статуту ВФУ. 

8.5. Відокремлений підрозділ за рішенням Ради ВФУ та на підставі річного кошторису 

ВФУ має право отримати кошти виключно для фінансування видатків на утримання 

Відокремленого підрозділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених Статутом ВФУ та цим Положенням. 

8.6. Майно для постійного або тимчасового використання ВФУ передає Відокремленому 

підрозділу за рішенням Ради ВФУ. Відокремлений підрозділ не має права передавати 

майно ВФУ іншим організаціям або установам. 

8.7. Кошти Відокремленого підрозділу використовуються в межах його річного 

кошторису. Обов’язковою складовою частиною річного кошторису є затверджені 

граничні витрати для утримання Відокремленого підрозділу та його чисельності. 

Річний кошторис Відокремленого підрозділу є складовою частиною річного 

кошторису ВФУ.  

8.8. Відокремлений підрозділ веде облік майна ВФУ, переданого Відокремленому 

підрозділу. Списання майна Відокремленого підрозділу здійснюється за поданням 

його керівника в ВФУ. 

8.9. Облік і правомірність використання коштів та майна ВФУ, які надані та 

використовуються Відокремленим підрозділом, перевіряються безпосередньо 

членами відповідної комісії (групи) цього підрозділу, а при необхідності – членами 

Ревізійної комісії ВФУ. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

9.1 Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність за рішенням Ради ВФУ 

відповідно до Статуту ВФУ, в тому числі за поданням членів ВФУ, які входять до 

складу відповідного Відокремленого підрозділу, яке оформлюється рішенням 

(протоколом) Конференції Відокремленого підрозділу. 

9.2 З дня набрання чинності такого рішення Відокремлений підрозділ не має права 

здійснювати діяльність визначену цим Положенням. 

9.3 У разі припинення діяльності Відокремленого підрозділу його майно (кошти) 

передаються Головою Відокремленого підрозділу по акту до ВФУ. 

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ  

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Конференцією Відокремленого 

підрозділу та затверджуються рішенням Ради ВФУ. 

10.2. Зміни і доповнення до цього Положення повинні узгоджуватись з Типовим 

положенням та Статутом ВФУ. 


