1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнська федерація підводного спорту та підводної діяльності ВФПСПД (в подальшому "Федерація") - всеукраїнська громадська організація
спортивного спрямування, яка створюється на основі інтересів громадян
України для спільної реалізації їх прав і свобод, а також для виконання мети та
завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Найменування Федерації:
Повне найменування:
українською мовою – Всеукраїнська громадська організація
Всеукраїнська федерація підводного спорту та підводної діяльності;
російською мовою – Всеукраинская общественная организация
Всеукраинская федерация подводного спорта и подводной деятельности;
Скорочене найменування:
українською мовою – ВГО ВФПСПД;
російською мовою – ВОО ВФПСПД.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 03122, м. Київ, вул. Теслярська, 4.
1.4. Федерація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції
України, чинного законодавства та цього Статуту.
1.5. Федерація визнає Правила та Принципи Олімпійської Хартії,
Всесвітньої Конфедерації підводної Діяльності (СМАS).
1.6. Федерація поширює свою діяльність на територію України.
1.7. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України, має самостійний баланс, круглу
печатку і штамп з її найменуванням, емблему, символіку, зразки яких
затверджуються Президією Федерації. Символіка реєструється у встановленому
законодавством порядку. Федерація може відкривати в установах банків
рахунки, в тому числі валютні.
1.8. Федерація має право виступати учасником цивільно-правових
відносин, володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном у
відповідності із метою своєї діяльності і для вирішення своїх завдань.
1.9. Федерація від свого імені може набувати майнових та особистих
немайнових прав, нести відповідні обов'язки, представляти і захищати свої
законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських
органах, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському
суді.
1.10. Федерація відповідає за своїми зобов'язаннями тим належним їй
майном, на яке чинним законодавством може бути звернено стягнення.
Держава, її органи не відповідають по зобов'язанням Федерації, Федерація не
відповідає по зобов'язанням держави та її органів. Федерація не відповідає по
зобов'язанням своїх членів, члени Федерації не відповідають по її

зобов'язанням.
1.11. Федерація може вступати в якості колективного члена до
різноманітних громадських організацій з метою виконання передбачених цим
Статутом завдань.
2. Мета та завдання Федерації
2.1. Метою діяльності Федерації є сприяння розвитку підводного спорту
та підводної діяльності в Україні, задоволення та захист законних соціальних,
економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основними завданнями Федерації є:
• сприяння підготовці висококваліфікованих спортсменів, тренерів,
суддів, забезпеченню успішного виступу українських спортсменів - членів
Федерації на чемпіонатах світу, Європи та інших змаганнях;
• сприяння розвитку підводної діяльності і спорту в Україні, підвищенню
ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особи,
формуванню здорового способу життя;
• розвиток і зміцнення зв'язків з міжнародними, національними
федераціями, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх
представників у міжнародних спортивних організаціях і об'єднаннях;
• сприяння створенню сприятливих умов для професійного, спортивного
та духовного вдосконалення членів Федерації;
• пропаганда і популяризація підводного спорту та підводного плавання
(дайвинга);
• сприяння розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази підводного
спорту та підводного плавання (дайвинга);
• правовий і соціальний захист спортсменів, тренерів та інших
спеціалістів - своїх членів, турбота про ветеранів спорту.
• виготовлення навчальних відеоматеріалів, науково-популярних програм
на відеокасетах і каналах телебачення;
• виготовлення та розповсюдження продукції з логотипом Федерації для
популяризації підводного спорту.
2.3. Федерація, у відповідності з покладеними на неї завданнями у
встановленому законодавством порядку, виконує такі функції:
• сприяє розробці і реалізації програми розвитку підводного спорту та
підводної діяльності в Україні;
• надає практичну, організаційну і методичну допомогу місцевим
осередкам Федерації, фізкультурно-спортивним організаціям і клубам у роботі
по залученню населення до занять підводною діяльністю;
• приймає участь в організації змагань, зборів та інших заходів для членів
Федерації на території України і за її межами;
• бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, науково-

практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, як на Україні, так і за її
межами;
• через створені видавництва видає методичні, довідково-інформаційні,
технічні матеріали, пов'язані з підводною діяльністю;
• проводить і бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах,
симпозіумах, як на Україні, так і за її межами;
• організує виготовлення офіціальної, пам'ятної та нагородної атрибутики
Федерації;
• сприяє поданню матеріалів на присвоєння спортивних звань, заохочення
тренерів та інших спеціалістів.
3. Членство в Федерації
3.1. В Федерації встановлюється індивідуальна та колективна форма
членства.
3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України,
які поділяють мету та завдання діяльності Федерації, сплачують членські
внески та бажають прийняти практичну участь у діяльності Федерації.
3.3. Колективними членами Федерації можуть бути трудові колективи
підприємств, установ, організацій, які визнають Статут Федерації, сплачують у
встановленому порядку членські внески та бажають прийняти практичну участь
у діяльності Федерації.
3.4. Прийом членів Федерації здійснюється на підставі заяви
індивідуального члена або рішення трудового колективу - колективного члена,
які подаються до Президії Федерації.
Членство в Федерації є фіксованим. Вступ до Федерації здійснюється на
підставі особистої заяви, яка подається до Президії Федерації. Рішення про
прийом до членів Федерації приймається двома третинами голосів членів
Президії Федерації.
Індивідуальний член чи трудовий колектив вважається прийнятим до
членів Федерації з моменту прийняття відповідного рішення, яке оформляється
наказом.
Прийнятому до членів Федерації індивідуальному члену або
колективному члену видається членський квиток встановленого зразка.
Членський квиток може видати Президія Федерації. Облік членів Федерації
веде Генеральний секретар Федерації.
3.5. Члени Федерації мають право:
• приймати участь в її діяльності;
• обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів
Федерації;
• отримувати інформацію про діяльність Федерації.
3.6. Рішення про встановлення розмірів і порядку сплати вступних і

членських внесків приймає Президія Федерації та доводить до відома всіх
членів Федерації.
3.7. Член Федерації може бути виключений зі складу за систематичне
невиконання статутних вимог, за несплату членських внесків або за діяльність,
що дискредитує цілі Федерації.
3.8. Член Федерації може за власним бажанням добровільно вибути з
Федерації.
Підставою для припинення членства в цьому випадку є заява
індивідуального члена чи рішення уповноваженого органу колективного члена.
3.9. Виключення та вибуття із членів Федерації здійснюється за рішенням
Президії Федерації. Рішення про виключення членів Федерації приймається
двома третинами голосів членів Президії.
4. Структура та статутні органи Федерації
4.1. Основою Федерації є її місцеві осередки, які створюються за
територіальним принципом по місцю роботи, навчання, проживання і
складаються не менш, ніж з трьох членів.
Місцеві осередки Федерації в разі їх державної реєстрації у
встановленому порядку набувають статусу юридичної особи та у своїй
діяльності керуються Статутом Федерації та власними статутами, які
приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Президією
Федерації. Статути місцевих осередків не повинні суперечити Статуту
Федерації.
Місцеві осередки, що не є юридичними особами, легалізують свою
діяльність шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом
порядку та у своїй діяльності керуються Статутом Федерації та Положенням,
яке розробляється та затверджується Президією Федерації.
4.2. Члени Федерації у відповідності до своєї спортивної спеціалізації
можуть організовуватися в наступні комітети, що діють на підставі Положення:
- спортивний комітет;
- технічний комітет;
- науковий комітет.
Комітети у свою чергу поділяються таким чином:
- спортивний комітет: на комісію плавання в ластах, комісію підводного
орієнтування, комісію підводної стрільби та полювання, комісію підводних ігор
та акватлона;
- технічний комітет: на комісію фото-фильм-відео, комісію підводної
спелеології, комісію підводного спорядження, комісію освіти і сертифікації
підводних плавців та інструкторів;
- науковий комітет: на комісію підводної археології, комісію морської
біології та захисту навколишнього середовища, комісію морської геології.

4.3. Вищим керівним органом Федерації є Конференція Федерації, яка
скликається Президією один раз на рік шляхом розміщення оголошення на
сайті Федерації за 1 місяць до її проведення. Позачергова Конференція може
бути скликана за рішенням Президії, Ревізійної комісії або за вимогою 1/3
членів Федерації.
Конференція складається з делегатів (членів і представників осередків)
Федерації та проводиться у формі засідання членів Федерації.
Час та місце проведення Конференції, порядок обрання делегатів та
норми представництва від осередків визначає Президія Федерації.
Виключною компетенцією Конференції є:
- затвердження Статуту Федерації та внесення змін та доповнень до
нього;
- обрання Президента Федерації, Президії та Ревізійної комісії;
- заслуховування та затвердження звітів Президента Федерації, Ревізійної
комісії, за необхідністю інших органів Федерації, реалізує право власності на
майно і кошти Федерації;
- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Федерації.
За питаннями, зазначеними в цьому пункті, Конференція уповноважена
приймати рішення при умові, що в роботі Конференції приймає участь більше
2/3 (двох третіх) делегатів, що прийняли участь в засіданні (або обраних на
Конференцію).
Конференція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності
Федерації при умові, що в роботі Конференції приймає участь більше 80%
осередків. При голосуванні кожен осередок має право 2-х голосів, а всі інші
індивідуальні і колективні члени (клуби, асоціації, спортивні школи та ін.)
мають право 1 голосу.
Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів відкритим
голосуванням.
4.4. Постійно діючим центральним статутним органом Федерації в період
між Конференціями Федерації є Президія Федерації, що очолюється
Президентом Федерації.
До складу Президії, крім Президента, входять:
- Перший Віце-Президент;
- Віце-Президент, голова спортивного комітету;
- Віце-Президент, голова технічного комітету;
- Віце-Президент, голова наукового комітету;
- Генеральний секретар.
При прийнятті рішень Президією голос Президента є вирішальним.
Президія Федерації виконує наступні функції:
- визначає стратегію діяльності Федерації, затверджує річний та

перспективні плани спортивних та інших заходів;
- затверджує річні звіти про господарську діяльність Федерації;
- приймає рішення про створення підприємств та госпрозрахункових
організацій із статусом юридичної особи;
- вирішує питання про відкриття та реєстрацію (легалізацію) місцевих
осередків Федерації та затверджує їх статути (положення);
- розробляє зміни та доповнення до Статуту Федерації із наступним їх
затвердженням Конференцією Федерації;
- розробляє та у встановленому порядку подає на затвердження службові
документи, положення, представлення на присвоєння спортивних, суддівських
та почесних звань та на реєстрацію і затвердження рекордів у підводному
спорті;
- визначає структуру, порядок створення та витрачання коштів Федерації;
- здійснює інші повноваження, необхідні для досягнення статутної мети
та виконань завдань Федерації.
Президія Федерації збирається на свої засідання не менше одного разу на
три місяці.
Президія має право приймати рішення, якщо в засіданні приймає участь
більше половини її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів від
числа членів Президії, що приймають участь в роботі засідання.
4.5. Президент Федерації обирається Конференцією строком на п’ять
років.
За один тиждень до проведення Конференції, до повістки дня якої
включене питання про обрання Президента Федерації, усі претенденти на
посаду Президента повинні подати відповідні заяви Генеральному секретарю.
Президент Федерації має такі повноваження:
- здійснює загальне керівництво Федерацією;
- головує на засіданнях Конференції Федерації;
- очолює роботу Президії Федерації;
- має право першого підпису;
- без доручення діє від імені Федерації, представляє її у відносинах із
органами державної влади, установами та організаціями всіх форм власності та
рівнів управління;
- укладає від імені Федерації всі види договорів;
- відкриває в банках рахунки Федерації;
- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних та позаштатних
працівників Федерації;
- інші повноваження, необхідні для досягнення статутної мети та
виконання завдань Федерації.

4.6. У разі тривалої відсутності або хвороби Президента його обов'язки
тимчасово виконує Перший Віце-Президент, який призначається та
звільняється Президентом одноособово.
У разі подання заяви Президентом про дострокове складення з себе
обов'язків Президента Федерації, до скликання найближчої Конференції, де
буде обрано нового Президента, його місце автоматично займає Перший Віце–
Президент.
Віце-Президенти Федерації обираються Конференцією строком на п’ять
років.
Дострокову відставку Віце-Президента розглядає Президія Федерації, а
приймає - Президент.
Виконуючого обов'язки Віце-Президента Федерації Президія обирає на
засіданні зі свого складу простою більшістю голосів.
4.7. У Федерації працює Дисциплінарна комісія, яка складається з
призначених Президією осіб та Ради ветеранів. Дисциплінарна Комісія засідає 1
раз в квартал та готують рекомендації для прийняття рішення Президією.
Переважне право на внесення рекомендацій та пропозицій для
обговорення їх Президією Федерації, а також винесення на вирішення Президії
проблемних питань, що стосуються її діяльності, має Головний Радник
Президента Федерації, який призначається Президентом строком на чотири
роки.
4.8. Склад Ревізійної Комісії обирається Конференцією Федерації
відкритим голосуванням простою більшістю голосів, терміном на чотири роки.
Функціями Ревізійної Комісії є:
- контроль за виконанням рішень статутних органів Федерації;
- контроль ефективності використання майна та коштів Федерації;
- перевірка правильності обліку та звітності.
5. Кошти та майно Федерації
5.1. Федерація набуває право власності на кошти та майно, що передані їй
членами або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та
членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємцями, установами та
організаціями, а також на майно, що придбане за рахунок власних коштів чи на
інших підставах, не заборонених законом.
5.2. Федерація, відповідно до чинного законодавства, також має право на
майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної
діяльності, створених госпрозрахункових установ і організацій, заснованих
підприємств.

5.3. Кошти та майно Федерації створюються за рахунок:
- вступних та членських внесків членів Федерації;
- безповоротної фінансової допомоги, благодійних надходжень у вигляді
грошових коштів, матеріальних цінностей, нерухомого майна, робіт, послуг,
тощо;
- дарунків;
5.4. Кошти Федерації використовуються для досягнення мети та
вирішення завдань згідно Статуту Федерації, благодійні цілі, на оплату праці
штатного апарату Федерації та статистичну звітність.
6. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Федерації
6.1. Зміни та доповнення до Статуту Федерації вносяться за рішенням
Конференції Федерації.
6.2. Про зміни та доповнення, що сталися в статутних документах
Федерації, Федерація у 5-ти денний строк повідомляє Міністерство юстиції
України.
7. Припинення діяльності Федерації
7.1. Припинення діяльності Федерації може бути здійснене за рішенням
Конференції Федерації, що прийняте не менш, ніж 2/3 голосів делегатів
Конференції, шляхом реорганізації або ліквідації в порядку та у випадках,
передбачених чинним законодавством України, або за рішенням суду.
7.2. Майно та кошти Федерації, в тому числі і в разі її ліквідації, не
можуть перерозподілятися між її членами та використовуються на виконання
статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених
законодавством, за рішенням суду спрямовуються у доход держави.

